
         
  

 
 
Povzemamo odgovore KO CLLD v poglavjih POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA in PROJEKTI V NRP 

OBČIN. Pri tem je potrebno upoštevati, da ima vsak od skladov svoja pravila, in sicer velja za:  

 

 EKSRP ESRR 
Načelo treh ponudb (Če v Katalagu ni 
navedenega stroška) 

DA 
V primeru nakupa zemljišč je 
potrebno za isto zemljišče pridobit 
3 cenitve (neodvisno, GURS + dve) 

NE 

Upoštevanje Kataloga  stroškov DA 
Katalog stroškov se uporablja za 
tiste stroške, ki jih katalog pokriva, 
točno določne stroške in ne za 
»podobna  ali »primerljiva« dela. V 
primeru, da v katalogu ni stroška je 
potrebno predložiti tržno 
primerljive ponudbe treh 
ponudnikov.  

NE 
 

Usklajenost vrednosti investicije v 
NRP z vrednostjo operacije v NRP. 

DA  
 

NE (izjava , da bo vrednost usklajena do 
1. zahtevka za izplačilo) 

Izvajanje aktivnosti (delavnice, 
promocijske aktivnosti, sejmi) 

Se lahko izvajajo samo na 
upravičenem območju LAS. Enako 
velja tudi za oglede dobrih praks.  

Operacije se morajo izvajati na 
upravičenem območju  oz. na območjih, 
ki so vključena v izračun finančnega 
okvirja – urbana naselja (velja tudi za 
delavnice, sejemske prireditve…). 

Prispevek v naravi DA (uveljavljajo ga lahko le društva, 
za svoje člane, ki ne zapadejo pod 
računovodstvo oz. ne vodijo 
računovodstva). Tudi v tem 
primeru je potrebno pridobiti tri 
ponudbe.  

NE 

 VELJA ZA OBA SKLADA 
Sofinanciranje javnih zavodov za 
izvedbo operacij katerih 
ustanoviteljice so občine (kadar 
občina sofinancira izvajanje 
programov in plač) 

V kolikor javni zavod kot lastna sredstva uporabi sredstva, ki so namenjena za 
njegovo delovanje, potem NE gre za dvojno sofinanciranje. V primeru nakazil za 
konkretno financiranje izvedbe neke operacije oz. v primeru premostitvenih 
sredstev (kredita) za izvedbo  operacije, prejeta sredstva zapadejo pod dvojno 
financiranje.  

Pravilo de minimis  Občine ne zapadejo pod državne pomoči. 

Upoštevanje ZJN Zavezanci po ZJN, delajo po ZJN -3. Kadar upravičenci niso zavezanci po ZJN-3, 
morajo izvajati operacije v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3. 
Upravičeni, ki so naročniki po ZJN—JU, ne potrebujejo treh ponudb ampak 
popis del. Po odobritvi operacije izvedejo postopek javnega naročanja.  

DIIP K DIIP morajo biti priloženi sklepi o potrditvi. 

 


