
VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA JAVNI POZIV ZA OPERACIJE EKSRP 

 

Vprašanja Odgovori 

Ali mora biti vzorec pogodbe 
(06_Javni_poziv_2017_EKSRP_vzorec_Pogodba_o_sodelovanju) 
izpolnjena in podpisana s strani vseh partnerjev? 

Vzorca pogodbe ni potrebno izpolnjevati. Pogodbo morajo parafirati vsi partnerji v 
projektu (vlagatelje projekta in vsi partnerji na projektu). (odgovor LAS) 
 

V katerem primeru mora imeti občina, ki je prijavitelj na podukrep 
19.2 narejen DIIP? 
Ali tudi krajevne skupnosti potrebujejo DIIP? 

V skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe CLLD morajo biti ob oddaji vloge za 
operacijo izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna 
zakonodaja.  
Pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije ureja Uredba o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
V kolikor je v skladu s to uredbo za omenjen projekt priprava DIIP obvezna, potem je DIIP 
potrebno priložiti ob oddaji vloge. 
Da, tudi krajevne skupnosti morajo imeti narejeno dokumentacijo DIIP, saj so vezane na 
občinski proračun in NRP.(odgovor MKGP) 

Zanima nas ali lahko partner operacije, ki je Krajevna skupnost, za 
namene investicije pridobi soglasje samo od predstavnika 
gospodarskega sveta ali je potrebno pridobiti soglasja od vsakega 
solastnika posebej?  
Ali v primeru, da je potrebno pridobiti vsa soglasja (100%) in je 
eden od solastnikov pokojni, zadostuje soglasje potencialnih 
dedičev? Morajo biti soglasja overjena (tudi v primeru, da se 
predloži original soglasje)? 

Soglasje je potrebno pridobiti od vsakega posameznega solastnika, ki je vpisan v zemljiško 
knjigo. V primeru pokojnih solastnikov zadostuje soglasje potencialnih dedičev. Soglasja 
morajo biti overjena. (odgovor MKGP) 
  

V sklopu projekta, ki ga pripravljamo, bomo izvedli tabor za mlade, 
rezultat projekta bo tudi priročnik z opisom določene 
metodologije. Opozorili so nas na omejitev, da teh storitev (tabor 
in priročnik) ne smemo tržiti še 5 let po zaključku projekta. 
 
Poraja se nam vprašanje ali iz teh storitev ne smemo biti deležni 
dobička ali prihodka? 

Tovrstna operacija lahko zapade pod državne pomoči, ne glede na to, da gre za neprofitno 
organizacijo. V primeru ko operacija ustvarja neto prihodek v času njenega izvajanja, se 
upošteva osmi odstavek 65. člena Uredbe 1303/2013/EU. (odgovor MKGP) 



 
Namreč smo po statutu neprofitna organizacija(!), kar pomeni, da 
vsa sredstva, ki jih prejmemo, lahko uporabimo izključno za 
delovanje zavoda, za financiranje matične dejavnosti (varstvo 
kulturne dediščine). Zato se nam zdi smiselno, da imamo na 
osnovi storitev, ki jih razvijemo, nek prihodek, ki ostane v zavodu 
kot lastna sredstva. Na ta račun bi lahko dejansko tudi zagotovili 
delno sofinanciranje projekta, ki mora znašati skupno 15%.  
 
Gre za neprofitno trženje, ki se razlikuje od trženja v profitnih 
organizacijah v tem, da si prihodkov v nobenem primeru ne 
delimo v obliki dobička, temveč gre samo za delovanje zavoda. 
 
Če ta predpostavka drži, potem smatramo, da lahko v sklopu 
tabora udeleženci plačajo neko kotizacijo za udeležbo, ki je za nas 
prihodek, iz katerega lahko pokrijemo lastno sofinanciranje 
projekta. Oziroma, da tudi v letih po zaključku projekta lahko ta 
isti program izvajamo na način, da stroške delno pokrivamo iz 
kotizacij - tako je potemtakem zagotovljena tudi trajnost projekta. 

Ali lahko prispevek v naravi uveljavljajo tudi podjetja in pod 
kakšnimi pogoji? 

Prispevek  v  naravi  je  namenjen  tistim,  ki  niso  zavezani  k  vodenju  računovodstva  in  
ne  morejo  izdati  računa(npr. društvom). Tudi tukaj je potrebno pridobiti tri ponudbe. 
(odgovor MKGP) 

 

 

 

 

 


