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Sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) 

1. OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI 

 

Vsak upravičenec, ki so mu dodeljena sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru operacij 

(izvajanje operacij, obveščanje in komuniciranje z javnostmi idr.) mora označiti vir 

sofinanciranja. Označitev je obvezna za vse partnerje v operaciji. 

Vir sofinanciranja morajo navesti ob začetku izvajanja operacij. Način označevanja je odvisen 

od višine skupne javne podpore (sofinanciranja s strani MGRT)  posamezne operacije, in sicer: 

SOFINANCIRANA OPERACIJA NAČIN OZNAČEVANJA 
Operacija, katere višina skupne javne 
podpore je manjša od 500.000,00 EUR 

 
in  
 
operacija, katere višina skupne javne 
podpore je večja od 500.000,00 EUR in ne 
gre za nakup fizičnih predmetov ali 
financiranje infrastrukture ali gradbenih 
dejavnost  

 

- objava na spletni strani upravičenca, če 

obstaja  
  
IN HKRATI 
 
- plakat na vidnem mestu izvajanja aktivnosti 
ali prostorih upravičenca (najmanj velikosti 
A3 (297 x 420 mm) z informacijami o 

operaciji vključno s finančno podporo Unije  
 

Operacija, katere višina skupne javne 
podpore je enaka ali presega 500.000,00 
EUR za vsako operacijo, ki zajema nakup 
fizičnih predmetov ali financiranje 
infrastrukture ali gradbenih dejavnosti  

 

-objava na spletni strani, če obstaja  

 
IN HKRATI  
 
- začasni pano, ki se ga najpozneje 3 

mesece po zaključku del zamenja s stalno 
ploščo ali panojem  

 
Komuniciranje z javnostmi  

 
-označitev informativnih in 
komunikacijskih gradiv in aktivnosti  

 
Finančni instrumenti  

 
-objava na spletni strani, če ta obstaja  

 
Interna dokumentacija  
 

-Označitev po lastni presoji  

 
CLLD (Community Led Local Development) 
operacij  
 

-objava na spletni strani, če ta obstaja  
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2. PRAVILNA OZNAČITEV VIRA SOFINANCIRANJA 

2.1 SPLETNA STRAN 

 

Upravičenec je dolžan na svoji spletni strani (v kolikor obstaja) predstaviti aktivnosti, ki se 

izvajajo v okviru posamezne operacije. Poleg spletnih strani pravnih oseb se upoštevajo tudi 

spletne strani fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti (s.p., idr.). 

Vsebovati mora naslednje elemente: 

-kratek opis operacije (razviden namen operacije in finančna podpora, vključno z njenimi cilji 

in rezultati);  

-logotip ESRR  

 

 

 

 

 

-povezavo na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si ),  

-po lastni presoji obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo, v kolikor ni ta 

informacija zajeta že v kratkem opisu operacije: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Če upravičenec uporablja druga spletna komunikacijska orodja (socialna omrežja, video 

kanale ipd.), v slednje smiselno vključi zgornje elemente. 

 

2.2 PLAKAT ALI PODOBNA VIZUALNA VSEBINA (TRANSPARENT, PANO)   

 
Uporabi se za označitev vira sofinanciranja za operacije, katere skupna višina javne 
podpore:  
- ne presega 500.000,00 EUR,  

- je večja od 500.000,00 EUR (ne gre za nakup fizičnih predmetov ali financiranje 
infrastrukture ali gradbenih dejavnosti) 
 
Izobesiti ga je potrebno z dnem pričetka izvajanja operacije in mora trajati ves čas 
operacije – do zaključka operacije (do zadnjega izplačila) oz. v primeru dogodka do 
zaključka dogodka. Izobesi se na vidnem mestu, na primer na mestu izvajanja aktivnosti 

ali sedežu upravičenca (npr. vhod v zgradbo). 
 
Velikost plakata ali podobne vizualne vsebine: najmanj A3 (297 x 420 mm). 
Poškodovano ali zbledelo označitev je upravičenec dolžan nadomestiti z novo.  
 

 
 
 

http://www.eu-skladi.si/
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Elementi plakata (zajemajo najmanj 25 % plakata):  

-ime in glavni namen/cilj operacije;  

-logotip ESRR;  

 
 
 
 
 
 

 
-izjava: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.  
 
V kolikor je upravičenec upravičen do sofinanciranja več operacij, lahko vir sofinanciranja za 
več operacij označi na eni vizualni vsebini, pri čemer morajo biti posamezne operacije 
jasno navedene.  

 

2.3 ZAČASNI PANO  

 
Upravičenec postavi začasni pano za operacije, ki zajemajo sofinanciranje infrastrukture ali 
gradbenih dejavnosti,  pri katerih je skupna višina javne podpore enaka ali presega 
500.000,00 EUR.  

 
Postaviti ga je potrebno na začetku del pri vseh gradbenih dejavnostih na vidnem mestu 
(na lokaciji operacije). V primerih, ko se dela izvajajo že pred sklepom o sofinanciranju, pa ga 
je potrebno postaviti takoj ko upravičenec prejme ustrezen dokument o sofinanciranju iz 
evropskih sredstev.  
 
Primer začasnega panoja 

 
Priporočena velikost: 220/250 cm. 
 
V primeru  ko gradbeno dovoljenje ni 
potrebno je lahko velikost 100x150 cm.  
 
Elementi panoja (zajemajo najmanj 25 % 

panoja):  

-logotip ESRR;  

 

-obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo 

navedbo: Evropski sklad za regionalni razvoj;  

 

-navedba slogana: Naložba v vašo prihodnost   

 

-navedba izjave: Naložbo sofinancirata 

Evropska unija in Republika Slovenija. 

 

 -ime in glavni namen/cilj operacije;  

 



6 

 

Skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 s spremembami) je treba v 
primeru gradbenih dejavnosti upoštevati določila o gradbiščnih tablah.  
 
Pano mora biti izdelan iz obstojnega materiala, podatki pa morajo biti čitljivi. Poškodovano 
ali zbledelo označitev je upravičenec dolžan nadomestiti z novo. 
 
Najpozneje tri mesece po zaključku vseh del v zvezi z operacijo se na vidnem mestu 
postavi stalno ploščo ali pano. 

 

2.4 STALNA PLOŠČA ALI PANO 

 
Upravičenec postavi stalno ploščo v primeru, ko je skupna vrednost javne podpore v okviru 
sofinancirane operacije enaka ali presega 500.000 EUR in zajema nakup fizičnih predmetov 

ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti.   
 
Izdelana  mora biti iz trdega obstojnega materiala. Upravičenec lahko po lastni presoji izbere 
najbolj primerno velikost table. Priporočena velikost je 100 cm x 150 cm.  

 
Primer stalne plošče: 

Elementi stalne plošče (zajemajo najmanj 25% 
plošče):  

 

-logotip ESRR 

 
-obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo 
navedbo: Evropski sklad za regionalni razvoj; -
navedba slogana: Naložba v vašo prihodnost   

 
-navedba izjave: Naložbo sofinancirata Evropska 
unija in Republika Slovenija.  

 
-ime in glavni namen/cilj operacije;  

 
 
 
Stalna plošča ali pano se postavi na vidnem mestu 
(npr. na mestu naložbe ali ob vhodu v objekt).  
Trajanje postavitve je najmanj 5 let po zadnjem 
izplačilu.  

 
 

 
V kolikor upravičenec zaradi objektivnih razlogov (npr. omejitev zaradi določil Pravilnika o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ali  Pravilnika o označevanju 
zavarovanih območij naravnih vrednot) stalne plošče ali panoja ne more postaviti na 
lokaciji operacije, jo lahko izjemoma postavi na lokaciji nosilca projekta ali na drugi 
ustrezni lokaciji. O tem obvesti organ upravljanja. V tem primeru mora upravičenec hraniti 
dokazilo, ki dokazuje upravičenost. 
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2.5 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI  

Upravičenec mora z elementi informiranja in obveščanja javnosti označiti vsa komunikacijska 
in informacijska gradiva, ki so sofinancirana iz sredstev ESRR. Vsa označena 
komunikacijska in informacijska gradiva mora upravičenec tudi ustrezno arhivirati.  
 
  Elementi informiranja in obveščanja javnosti: 
- logotip ESRR (v barvni ali črno-beli različici) 

 
 
 
 
-  
 
 
 

 
-po lastni presoji obrazložitev vloge Evropske unije z naslednjo navedbo: Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj  
  
 
 

2.5.1 Tiskana gradiva oziroma prispevki v tiskanih medijih in ostala dokumentacija  

Gradiva kot so knjižice, prospekti, bilteni, časopisi, razpisne dokumentacije, osnovne listine, 
ki so namenjene javnosti oziroma, gradiva za usposabljanja in svetovanja ter ostale tiskovine 
morajo vsebovati vse zahtevane elemente označevanja. Prav tako tudi prispevki in oglasi v 
tiskanih gradivih, sporočilih za javnost, plakati in podobni tiskani materiali oziroma gradiva. 
 
 
Primer oglasa v tiskanih medijih:               Primer dvostranskega promocijskega letaka: 
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2.5.2 Avdiovizualni material  

Avdiovizualni material (CD, DVD ipd.) je potrebno označiti z vsemi zahtevanimi elementi. 
Ustrezno je treba označiti tudi vsa gradiva, ki so na voljo le v spletni različici oziroma na 
spletu.  
 
 

2.5.3 Promocijski material  

Sem spadajo promocijski izdelki (majice, darilne vrečke, USB ključki, mape, kape, torbe, ipd.) 
V kolikor tisk elementov iz celostne grafične podobe na navedenih predmetih ni možen, se 
lahko označi zgolj embalažo ali pritrdi vizitke, kjer so označeni vsi zahtevani elementi. Pri 
manjših promocijskih izdelkih (npr. pisala) se obveznost navedbe sklada ne uporablja.  
 
Primer pisala: 

 
 
 

2.5.4 TV in radijske oddaje ter prispevki za spletne medije  

V kolikor se upravičenci udeležijo oddaje na TV, radiu ali spletnem mediju, ki je namenjena 
predstavitvi oziroma promociji operacije, ki je sofinancirana, naj, če je le možno, vsebinsko 
smiselno navedejo: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj  

 
 
 
2.5.5 Druge aktivnosti  

V primeru organizacije dogodkov, novinarskih konferenc, razstav, predstavitev in ostalih 
dogodkov za splošno javnost, ki so povezani s sofinancirano operacijo, mora biti operacija 
označena s plakatom ali drugo podobno vizualno podobo ali kakšnim drugim 

komunikacijskim orodjem.  
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2.6 INTERNA DOKUMENTACIJA  

Za označevanje z ustreznim logotipom ESRR in/ali navedbo: »Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj« se odloči 
po lastni presoji glede na dejstvo ali je dokument namenjen javnosti ali ne.  
 
Primer dopisnega lista: 
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Sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) 

3. OZNAČEVANJE AKTIVNOSTI 

 

Vsak upravičenec (javni  ali  zasebni  organ  ter  fizična  oseba, odgovorna  za  začetek  ali  

začetek  in  izvajanje  operacij), ki prejme sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru operacij 

mora označiti vir sofinanciranja..  Označitev je torej obvezna za vse partnerje v 

operaciji, in sicer glede na višino dodeljenih sredstev za posameznega partnerja v 

operaciji. Zavezanci za označevanje imajo obveznost označevanje od vročitve odločbe do 

zadnjega izplačila sredstev. 

 

POMEMBNO: 

V primeru, da se glavnemu izvajalcu ni dodelilo sredstev, kljub temu pa je glavni izvajalec 

tisti subjekt, ki je odgovoren za začetek in/ali za izvajanje aktivnosti, ima glavni izvajalec prav 

tako obveznost označiti vir sofinanciranja.  

Logotipi, s katerimi se označuje vir sofinanciranja so enakovredni po velikosti in 

kakovosti barv morebitnim drugim navedenim logotipom. 

Način označevanja aktivnosti se razlikuje glede na vrsto aktivnosti in višino skupne javne 

podpore (sredstva, ki so odobrena s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) 

posamezne operacije, in sicer:  

SOFINANCIRANA AKTIVNOST  
 

NAČIN OZNAČEVANJA  

Vsaka aktivnost, ki je upravičena do javne 

podpore (ne glede na višino javne podpore) 

-objava na poslovni spletni strani 

upravičenca, če obstaja 

Aktivnost, katere skupna višina javne 
podpore presega 50.000 EUR 

-objava na poslovni spletni strani 

upravičenca, če obstaja,  
 
IN HKRATI 
 
-plakat ali obrazložitvena tabla  

(upravičenci ohranijo obrazložitveno tablo 
oz. postavijo stalno tablo še najmanj 5 let 
po zadnjem izplačilu sredstev) 

Aktivnost, ki privede do infrastrukture in 
gradbenih dejavnosti, katere višina skupne 
javne podpore je presega 500.000 EUR  
 

-objava na poslovni spletni strani, če 
obstaja  
 
IN HKRATI 
 
-začasni pano (oz. gradbena tabla), ki se 

ga (jo) najpozneje 3 mesece po zaključku 
del zamenja z obrazložitveno tablo (stalna 
tabla ali pano)  
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Aktivnost, ki privede do naložbe v premično 
opremo, ki presega 50.000 EUR 
 

 

-objava na poslovni spletni strani 

upravičenca, če obstaja  
 
IN HKRATI 
 
-plakat ali obrazložitvena tabla  

 

 
IN HKRATI 
 

 
-označitev z nalepko  

Informacijska in komunikacijska gradiva  
 

-označitev informativnih in komunikacijskih 
gradiv  

Upravljanje in delovanje LAS (Podpora za 
tekoče stroške in animacijo – podukrep 19.4 
LEADER)  
 

-objava na poslovni spletni strani LAS in 
vodilnega partnerja LAS, če poslovna 
spletna stran vodilnega partnerja obstaja  
 
IN HKRATI 
 
- obrazložitvena tabla  

 
 
Plakat ali tabla mora biti obešena na vidnem mestu (lokaciji izvajanja). 

Upravičenci do sredstev morajo navesti vir sofinanciranja od prejema odločbe ali od 

podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev dalje in  najmanj do zadnjega izplačila sredstev za 

upravičeno aktivnost za vse primere.  

Izjema so naložbe  nad 50.000 EUR javnih sredstev, kjer upravičenci ohranijo obrazložitveno 

tablo oz. postavijo stalno tablo še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev  

 

4. PRAVILNA OZNAČITEV VIRA SOFINANCIRANJA 

 

4.1 POSLOVNA SPLETNA STRAN UPRAVIČENCA  

 
Vsi partnerji, ki so vključeni v projekt so prejemniki sredstev, zato so obvezani k 
označitvi vira sofinanciranja, med katere spada tudi spletna stran, če ta obstaja.  
 
Spletno stran mora označiti tudi vodilni partner in LAS, kadar je LAS aktivno vključen v 
projekt (izvaja projektne aktivnosti) oz. kadar je upravičen do sredstev.  
 
Na poslovni spletni strani upravičenec navede vir sofinanciranja z začetkom izvajanja 
aktivnosti oziroma ob prejemu odločbe ali pogodbe o dodelitvi sredstev.  
Vir sofinanciranja je naveden najmanj do zadnjega izplačila oz. do obstoja poslovne 
spletne strani.  
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Elementi označevanja (zavzemajo 25% spletne strani):   

 

- naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, namen podpore ali vrsta naložbe; 

- simbol Evropske unije;  

-  navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«;  

- prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (neobvezno);  

- logotip PRP;  

- logotip LEADER;  

- simbol Republike Slovenije: zastava ali grb;  

 

 

 

 

 

 

 

Ta logotip mora biti na naslovni spletni strani. S klikom na logotip se mora prikazati podstran 

z opisom aktivnosti operacije. 

 

-opis aktivnosti operacije, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se poudari 

finančno podporo Evropske unije, in sorazmerno z višino finančne podpore:  

 

  a) za aktivnosti do 10.000 EUR dodeljene višine javne podpore se navede 

najmanj naziv, cilje (kaj želi doseči z aktivnosti /projektom) in pričakovane 

rezultate aktivnosti/projekta in učinke/koristi za upravičenca (navesti najkasneje 

ob oddaji zbirne vloge);  

 

  b) za aktivnosti od 10.000 do 500.000 EUR se navede najmanj naziv, 

povzetek (kratek opis bistva projekta), cilje, glavne dejavnosti za doseganje 

ciljev  ter pričakovane rezultate aktivnosti (navesti najkasneje ob prejemu 

odločbe o dodelitvi sredstev);  

 

  c) za aktivnosti nad 500.000 EUR se navede najmanj naziv, povzetek, daljši 

opis (ozadje za odločitev za izvedbo aktivnosti, namen, daljši opis glavnih 

aktivnosti, načrtovanje aktivnosti oziroma časovna zasnova, morebitni partnerji), 

cilje, glavne dejavnosti za doseganje ciljev in pričakovane rezultate aktivnosti 

(navesti najkasneje ob prejemu odločbe o dodelitvi sredstev);  

 

Pod opisom aktivnosti operacije je ponovno objavljen logotip operacije z ustreznimi 

hiperpovezavami, in sicer:  

 

- hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/rural-development ) in na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/ ). 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
http://www.program-podezelja.si/
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Primer označitve poslovne spletne strani: 

 
NASLOVNA STRAN 
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PODSTRAN 

 

 

 

 

 

.  
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- Preko simbola Evropske unije  mora biti hiperpovezava na spletno stran Evropske 

komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-

policies/common-agricultural-policy/rural-development ) 

-Preko  logotipa PRP  mora biti hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-

podezelja.si/) 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
http://www.program-podezelja.si/
http://www.program-podezelja.si/
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4.2 PLAKAT  

 
Plakat se uporabi za označitev aktivnosti, katere skupna višina javne podpore je enaka ali 
presega 50.000 EUR  
S plakatom mora aktivnost označiti vsak partner v operaciji, ki je upravičen do več kot 

50.000 EUR javne podpore.  

 

Velikost plakata je najmanj A3 (297 x 420 mm). 
Podatki na plakatu morajo biti čitljivi. V primeru 
zbledelega oziroma poškodovanega plakata se le-ta 
ustrezno popravi. 
 
Elementi označevanja (zajemajo najmanj 25 % 
plakata):  

- naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, 
namen podpore ali vrsta naložbe, 
- simbol Evropske unije;  
- navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje«;  
- logotip PRP;  
- logotip LEADER;  
- simbol Republike Slovenije: zastava ali grb 
: 

 
 
 
 

 
Plakat se izobesi na vidnem mestu za javnost, kot je na primer na mestu izvajanja 

aktivnosti ali na sedežu upravičenca (na primer vhod v zgradbo, gospodarski objekt ipd.).  
 
Plakat se izobesi že z dnem pričetka izvajanja prve aktivnosti in mora biti izobešen 
najmanj do zadnjega izplačila sredstev.  

 
Namesto plakata se lahko izdela in obesi obrazložitvena tabla, saj je bolj obstojna (primerno, 
kadar se izvaja projekt daljše projekte). 
 
 
 

4.3 NALEPKA  

 
Nalepka se uporabi za označitev aktivnosti oz. naložbe v premično opremo, ki presega 
50.000 EUR.  

 
Uporabi se na vidnem mestu na premični opremi, vendar tako, da ne ovira delovnega 
procesa. V primeru, da se nalepka obrabi (da niso jasno razvidni elementi označevanja) je 
potrebna njena zamenjava, ki jo opravi upravičenec.  
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Elementi označevanja:  
 
-naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, namen podpore ali vrsta naložbe 

-simbol Evropske unije,  

- navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«;   

- logotip PRP;  

- logotip LEADER;  

-simbol Republike Slovenije: zastava ali grb;  

-naziv aktivnosti.  
 
 
Na nalepki se na praznem prostoru ustrezno navede sofinancirana aktivnost – naziv 

naložbe oziroma premične opreme.  
 
Nalepka mora biti ustrezne velikosti glede na velikost opreme, pri čemer je lahko velikost 
nalepke : 10 cm x 5 cm ali 15 cm x 7,5 cm ali 20 cm x 10 cm ali 25 cm x 12,5 cm, lahko pa 
tudi velikost 10 cm x 5 cm. 

 
Nalepka mora biti na premični opremi od prejema odločbe oz. nakupa opreme do 
zadnjega izplačila. 
 

4.4 OBRAZLOŽITVENA TABLA  

 
Upravičenec jo postavi, kadar gre za:  
- naložbe, katere skupna višina javne podpore presega 50.000 EUR skupne višine javne 

podpore lahko upravičenec označi vir sofinanciranja s plakatom,  
 

- naložbe v premično opremo, katere skupna višina javne podpore je presega 50.000 EUR 

(upravičenec poleg obrazložitve table, uporabi za označitev tudi nalepko),  
 
 
Velikost obrazložitvene table: najmanj dimenzije A3 (297 x 420 mm).  

 
 
Elementi označevanja (zajemajo najmanj 25 % celotne 

površine obrazložitvene table):  
 
-naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, namen podpore 
ali vrsta naložbe,  
-simbol Evropske unije;  
- navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje«;   
- logotip PRP;  
- logotip LEADER;  
-simbol Republike Slovenije: zastava ali grb. 
 

 
 

 
V primeru, da je za gradnjo zahtevana postavitev gradbiščne table v skladu z gradbeno 
zakonodajo je potrebno uporabiti tudi ustrezno zahtevane elemente gradbiščne table. 
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Podatki na tabli morajo biti čitljivi. V primeru, da so oznake zbledele oz. poškodovane jih 
je potrebno popraviti.  
  
Obrazložitveno tablo je potrebno postaviti z dnem  začetka izvajanja aktivnosti in mora 
stati najmanj do zadnjega izplačila. 

 
V primeru naložb nad 50.000 EUR in kjer je za gradnjo zahtevana postavitev gradbiščne 

table (z uporabo ustreznih elementov na tabli) se po izvedeni gradnji gradbiščno tablo 
zamenja z obrazložitveno tablo, s katero se označuje vir sofinanciranja najmanj še 5 let od 
zadnjega izplačila. 

 
Obrazložitveno tablo se postavi na za javnost dobro vidnem mestu na lokaciji 

sofinancirane aktivnosti oziroma izjemoma na sedežu upravičenca (štejejo se tudi 
gospodarska poslopja na tem naslovu). 
V kolikor upravičenec zaradi objektivnih razlogov (npr. omejitve zaradi določil predpisov s 

področja varstva kulturne dediščine, predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah, predpisov o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot), 
obrazložitvene table ne more namestiti neposredno na sami lokaciji posamezne 
naložbe, se jo lahko izjemoma postavi na naslovu upravičenca. V tem primeru mora 

upravičenec hraniti dokazilo, ki dokazuje upravičenost objektivnih razlogov.  
(npr. Občina ureja naložbo ob javni cesti. Tabla ne more biti ob javni cesti, zato jo postavi na 
vidno mesto na občini). 
 

 
POMEMBNO: 
V primeru financiranja infrastrukture, gradbenih dejavnosti ali nakupa fizičnih sredstev 
(naložbe) katere višina skupne javne podpore je enaka ali presega 500.000 EUR se postavi 
obrazložitvena tabla (stalna tabla ali pano) najmanj dimenzije A2 (420 x 594 mm). 
 
 

4.5 ZAČASNI PANO IN STALNA (OBRAZLOŽITVENA) TABLA 

 
1. Začasni pano  

Postavi se ko gre za aktivnost, ki zajema sofinanciranje infrastrukture ali gradbenih 
dejavnosti, pri katerih je skupna vrednost enaka ali presega 500.000 EUR. Potrebno ga je  
postaviti z začetkom del pri vseh gradbenih dejavnostih na dobro vidnem mestu 

aktivnosti. Pano se postavi na lokaciji aktivnosti.  
 
 
2. Stalna tabla  
- Najpozneje tri mesece po zaključku vseh del se stalno tablo postavi na dobro vidnem 
mestu (po oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP)  
- stalno tablo se postavi  tudi v primeru nakupa fizičnih predmetov, katere skupna višina 
javne podpore je enaka ali presega 500.000 EUR, za katere ni potrebno postaviti 
začasnega panoja.  
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Elementi označevanja začasnega panoja in stalne 
(obrazložitvene) table (zajemajo najmanj 25 % panoja/table):  

 
-naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, namen podpore 
ali vrsta naložbe,  

-simbol Evropske unije;  
- navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje«;   

-logotip PRP;  

-logotip LEADER;  

-simbol Republike Slovenije: zastava ali grb.  
 
 
 
 

V primeru infrastrukturnih in gradbenih dejavnostih je potrebno pri postavitvi panoja oziroma 
table upoštevati določila predpisov o gradbiščih.  
 
Podatki na panoju morajo biti čitljivi. V primeru, da so oznake zbledele oz. poškodovane jih je 
potrebno popraviti.  
 
Stalna tabla (obrazložitvena tabla) je postavljena na vidnem mestu še najmanj pet let po 
zadnjem izplačilu. 
 
 
 

4.6 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA GRADIVA  

Vrste informacijskih in komunikacijskih gradiv so: 
1.      tiskana gradiva (npr. knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, prispevki v tiskanih 

medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj), 
2.      elektronska gradiva (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj, 

svetovanj), 
3.      informativne table, 
4.      avdiovizualni material (npr. CD in DVD zgoščenke), 
5.      promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in 

umetnostne obrti oziroma rokodelski izdelki), 
6.      prispevki na radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje in serije) 
 
 
Vsa informacijska in komunikacijska gradiva mora upravičenec ustrezno arhivirati. 

 
Elementi označevanja:  

 simbol Evropske unije; 

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

 simbol PRP 2014–2020  

 simbol Republike Slovenije: zastava ali grb; 

 navedba organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa 
upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, če gre za knjižice, prospekte in 
biltene ali e-publikacije ter avdiovizualna gradiva; 
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 6.      če gre za podukrepe Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Podpora za 
izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se uporabi tudi simbol 
LEADER. 

 

Elementi označevanja morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 

-     oblika pisave je pokončna, 
-        poravnava je sredinska, 
-        besedilo je, glede na markerje v zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu, vertikalno 

in horizontalno sredinsko poravnano 
-        velikost pisave je sorazmerna z dolžino besedila, da napis sovpada predpisanemu polju. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Če gre za informacijsko in komunikacijsko gradivo v tujem jeziku, se lahko elementi 
označevanja navedejo v tem jeziku. 
 

 

4.6.1 Tiskana gradiva oziroma prispevki v tiskanih medijih  

Če gre za tiskana gradiva (npr. knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, prispevki v 
tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in 
svetovanj) vsebujejo elemente označevanja na naslovni strani (prednja stran zunanjega 
ovitka), kjer je označen tudi nacionalni ali regionalni simbol (npr. grb občine) 

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

in na organ upravljanja (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 ipd.). Organ upravljanja, 
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«  

 
To predlogo (sklicevanje na organe)  je potrebno uporabiti tudi v prispevkih v medijih.  
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Z elementi označevanja so označeni tudi jumbo plakati, prispevki in oglasi v tiskanih gradivih, 
sporočilih za javnost, plakati in podobni tiskani materiali oziroma gradiva, ki so namenjeni 
obveščanju javnosti.  
Priporoča  se (ni pa obvezno), da se elementi označevanja uporabijo tudi za vabila, 
elektronska sporočila, dopisi, dokumentacijo javnih naročil in javnih natečajev, ki nastanejo v 
povezavi z izvajanjem aktivnosti.  
 

 
 
Primer zgibanke: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.2 Elektronska gradiva 

Če gre za elektronska gradiva (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva 
usposabljanj, svetovanj) in je na naslovni strani gradiva uporabljen občinski simbol, se 
elementi označevanja (ki veljajo za informacijska in komunikacijska gradiva) navedejo na 
naslovni strani gradiva. Navedbo organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba 
MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, pa se lahko 
navede v kolofonu gradiva. 

4.6.3 Informativne table  

Informativna tabla je obvestilna tabla, ki zajema predstavitev tematskih poti, lokacije ali 
območja. Elementi označevanja morajo biti uporabljeni tudi na informativnih tablah. 
Usmerjevalne table se ne štejejo kot informativne table. 

4.6.4 Avdiovizualni material  

Avdiovizualni material (CD, DVD ipd.),  se prav tako označi z elementi označevanja, in sicer   
se navedejo na naslovni strani (prednja stran zunanjega ovitka) oz. na tisti strani, kjer je 
uporabljen nacionalni ali regionalni simbol (grb občine). 
 

4.6.5 Promocijski material  

Kadar gre za promocijske izdelke (majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in 
umetnostne obrti oz. rokodelski izdelki, zgoščenke ipd.) se uporabi elemente označevanja, 
če je to možno. Pri manjših promocijskih izdelkih se obveznost navedbe vseh elementov 
označevanja ne uporablja, nujna pa je vsaj uporaba EU zastave in slogana: »Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.« Izjemoma (če res ni 

mogoče drugače) pa se lahko namesto celotno izpisanega slogana uporabi kratica EKSRP. 
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Primer pisala: 

 

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

4.6.6 Prispevki na radiu in televiziji   

V kolikor je video prispevek na TV (oglasi, prispevki v obliki oddaj, serij itd.) ali radiu se  
izpolni obveznosti označevanja vira sofinanciranja z ustno navedbo: »Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020.« 
 
Upravičenec mora ustrezno arhivirati posnetke TV in radijskih oddaj. 
 

4.6.6 Socialni/družbeni mediji  

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

4.6.7. Znamka I FEEL SLOVENIA  

Priporočljivo je (še posebej pri projektih na področju turizma), da se na promocijskih gradivih 
uporabi znamka I FEEL SLOVENIA.  
 
 
 

 
 
 
Skrbnik znamke  
V imenu Republike Slovenije je skrbnik znamke Urad Vlade RS za komuniciranje. V primeru, 

da se odločite za uporabo znamke I FEEL SLOVENIA obiščite spodnjo povezavo, kjer so 

predstavljena navodila za uporabo znamke. 

http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia/  

http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn2uW8icHaAhWPKewKHaH9Bc8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/znamka-i-feel-slovenia&psig=AOvVaw1UHHZIi8kJ5uaqmbzEwKvJ&ust=1524046414222550
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