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Javni razpisi

Št. 54450-1/2015 Ob-2333/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o držav-
ni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sred-
stev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega 
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za ob-
dobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 
30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o jav-
nem interesu v mladinskem sektorju – ZJIMS (Uradni list 
RS, št. 42/10), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Re-
solucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 
(Uradni list RS, št. 90/13) in odločitve Službe Vlade Re-

publike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za 
javni razpis, št. 3032-43/2016/6, z dne 30. 5. 2016, Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih  

za večjo zaposlenost 2016–2018
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za dodelitev sredstev (v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postop-
ke javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbuja-
nje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 
sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje 
mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladi-
mi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi 
iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja 
jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje 
brezposelnosti mladih«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, 
namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za 
povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih.

Cilji javnega razpisa so:
– zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne 

skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sek-
torja, kot tudi izven,

– prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlo-
vanju mladih preko mladinskega dela,

– okrepiti kompetence mladih za aktivno državljan-
stvo in spodbuditi družbeno priznanje teh kompetenc,

– usposobiti organizacije v mladinskem sektorju 
za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti 
mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence 
mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbe-
no-gospodarski potencial.

Jedro razpisa predstavlja vključevanje in zaposlo-
vanje ciljnih skupin, tako znotraj kot tudi izven mladin-
skega sektorja. Za dosego tega se bodo z javnim raz-
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pisom spodbujale inovativne oblike mladinskega dela 
z novimi pristopi pri reševanju problematike brezposel-
nosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na po-
dročje mladinskega dela in mladinske politike.

V skladu z Zakonom o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: 
ZJIMS) in Resolucijo o nacionalnem programu za mla-
dino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) je mladinsko 
delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja 
mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi 
lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje 
kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Z učinkovitim mladinskim delom in pobudami spod-
bujamo aktivno participacijo mladih, ki pa je ena izmed po-
membnejših pojavnih oblik koncepta aktivnega državljan-
stva. Mladi z aktivno participacijo prevzemajo odgovor-
nost, se učijo načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepijo 
številne druge, državljanske in socialne kompetence.

Z vključevanjem različnih skupin mladih v mladin-
sko delo se poleg krepitve vizije organizacije krepi tudi 
mladinski prostor, saj preko tega tem skupinam mladih 
omogočamo, da ga oblikujejo in ga tako delajo pestrej-
šega. Posledično lahko tak prostor boljše odgovarja 
na potrebe mladih, ki odraščajo in postajajo oblikovalci 
svoje skupnosti. Različne organizacije lahko z različnimi 
pristopi omogočijo in obogatijo možnosti za vse mlade. 
Pomembno pa je tudi povezovanje z drugimi organizaci-
jami na temo izmenjave dobrih praks, možnosti skupne-
ga razvoja ter izvajanja ustreznih storitev na področju 
mladinskega dela.

S krepitvijo kakovosti mladinskega dela se lahko 
izboljšujejo prakse tudi na presečišču mladinskega dela 
in polja zaposlovanja. S kakovostnim mladinskim de-
lom zato lahko prispevamo k ciljem politik na področju 
zaposlovanja, dodatno, z odpiranjem možnosti, da se 
v mladinsko delo vključujejo vsi mladi, pa tudi ciljem 
politik na področju socialnega vključevanja. Kakovostno 
mladinsko delo je zato vedno v korist mladih, izboljšuje 
prostor in prakso mladinskega dela ter prispeva k širšim 
ciljem mladinske politike.

Podprti bodo projekti, ki bodo ob hkratnem upošte-
vanju in v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa 

pokrivali vsaj enega od naslednjih vsebinskih področij 
razpisa za dvig zaposljivosti in povečevanje zaposleno-
sti mladih in sicer:

– izvajanje aktivnosti neformalnega izobraževanja 
v okviru mladinskega dela za krepitev kompetenc in 
opolnomočenje mladih ter prenos ustreznih znanj in 
kompetenc na mlade;

– krepitev kadrovskih, organizacijskih in program-
skih kapacitet organizacij v mladinskem sektorju za 
izvajanje mladinskega dela za namen boljšega na-
slavljanja problema brezposelnosti mladih, prepozna-
vanje tega problema in aktivno reševanje življenjskih 
situacij mladih, povezanih z njihovim vstopanjem na 
trg dela;

– mreženje med mladimi in mladih z relevantnimi 
organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja 
mlade osebe.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari od 
15 do vključno 29 let. Pogoj za vključitev mlade osebe 
v operacijo je, da je na dan vključitve v operacijo stara 
vsaj 15 let in manj kot 30 let ter ni v delovnem razmerju 
v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT). 
Podrobneje je ciljna skupina obrazložena v 3. točki Na-
vodil za prijavo.

Z javnim razpisom bo potrebno doseči kazalnik 464 
zaposlitev (od tega 195 zaposlitev v vzhodni kohezijski 
regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski regiji).

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi:
– organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna 

oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa 
status delovanja v javnem interesu po ZJIMS,

– mladinski svet, ki je na dan objave razpisa vpisan 
v register mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino,

– javni zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), ki deluje v mladinskem sektorju in pri 
svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, 
ki je razvidna v statutu organizacije.

Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu 
izpolnjevati naslednje pogoje:

IZLOČITVENI POGOJI Dokazila
1 Prijavitelj je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu 

v Republiki Sloveniji.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
– Pogoj se preveri v uradnih oziroma drugih 
evidencah.* 

2 Prijavitelj je:
– organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije 
v javnem interesu v mladinskem sektorju ali
– mladinski svet ali
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in pri svojem 
delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna 
v statutu organizacije. 

– Pogoj prve in druge alineje se preveri 
v uradni evidenci organizacij v javnem 
interesu v mladinskem sektorju oziroma 
v registru mladinskih svetov.*
– Pogoj za javne zavode se preveri 
z obveznima prilogama k prijavi. 

3 Prijavitelj ima na dan oddaje prijave o izpolnjevanju pogojev, 
poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene 
z zakonom.

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
– Pogoji se preverijo v uradnih oziroma 
drugih evidencah.*

4 Prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 
– uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. in 54/15) in ni 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih 
v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 91/15).

5 Prijavitelj nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do 
razpisovalca. 

6 Prijavitelj ni opustil poslovne dejavnosti.
7 Prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave 

ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče.
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IZLOČITVENI POGOJI Dokazila
8 Prijavitelj je nosilec projekta in mora biti neposredno odgovoren 

za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
– Oceni komisija za izvedbo postopka 
javnega razpisa glede na celotno prijavo. 

9 Prijavitelj razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo projekta.

– Oceni komisija za izvedbo postopka 
javnega razpisa glede na celotno prijavo.

10 Projekt je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega 
razpisa.

11 Projekt pokriva vsaj eno vsebinsko področje javnega razpisa. 
12 Projekt vsebuje elemente mladinskega dela.
13 Iz prijave je razvidna ustreznost in sposobnost prijavitelja za 

izvedbo projekta.
14 Ciljne skupine projekta so v skladu z javnim razpisom.
15 Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma 

naložb ter cilji operativnega programa.
16 Projekt je realno izvedljiv v obdobju, na katerega se podpora 

nanaša (projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, 
določen s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo).

17 Projekt ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev 
državnega ali lokalnega proračuna. 

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.
– Pogoji se preverijo v aplikaciji Supervizor 
oziroma v drugih evidencah.*18 Projekt ne vključuje financiranja rednih dejavnosti prijavitelja 

(prepoved dvojnega financiranja). 
19 Projekt ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno 

s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega 
javnega razpisa.

* Prijavitelj za navedene podatke in dokazila izrecno dovoljuje ministrstvu, da za potrebe tega javnega razpisa po 
potrebi samo pridobi podatke iz uradnih evidenc. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v katerikoli fazi javnega razpisa 
pozove prijavitelja, da predloži ustrezna dokazila iz uradnih evidenc.

4. Regija izvajanja: projekti se bodo glede na 
sklop prijave na javni razpis izvajali v vzhodni in za-
hodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po kohe-
zijskih regijah glede na Izvedbeni načrt Operativnega 
programa (INOP) je: 42 % za Kohezijsko regijo Vzho-
dna Slovenija (KRVS) in 58 % za Kohezijsko regijo 
Zahodna Slovenija (KRZS) od okvirne višine sredstev, 
ki so na razpolago za javni razpis. Vrednost sredstev 
na posamezno kohezijsko regijo je določena z INOP, 
sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva. 
Sredstva iz KRVS in KRZS se dodelijo projektom, ki 
bodo svoje aktivnosti glede na sklop prijave izvaja-
li v eni ali obeh kohezijskih regijah, ter v programe 
aktivnosti vključevali ciljno skupino mladih iz ene ali 
obeh kohezijskih regij.

5. Izbor projektov
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:
Sklop A – Regionalni projekti
Namen sklopa je sofinanciranje projektov, ki jih 

bodo upravičenci izvajali v vsaj dveh statističnih regijah 
znotraj ene kohezijske regije.

Sklop B – Nacionalni projekti
Namen sklopa je sofinanciranje projektov, ki jih 

bodo upravičenci izvajali v vsaj šestih statističnih regijah 
in v obeh kohezijskih regijah ter zagotavljajo nadaljnji 
razvoj projektov tudi po njegovem zaključku.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 5.000.000,00 EUR, od tega je predvi-
dena okvirna vrednost sofinanciranja po sklopih:

– Sklop A: 1.600.000,00 EUR
– Sklop B: 3.400.000,00 EUR.

Delitev sredstev
Pogodbena 

vrednost
Število

upravičencev
Sredstva gle-
de na sklop

Delitev sredstev glede na 
vzhod in zahod

Skupna sredstva po 
regijah

A Regionalni 
projekti

Vzhod 200.000,00 5 1.600.000,00 1.000.000,00 62,50 % V 2.100.000,00Zahod 200.000,00 3 600.000,00 37,50 %

B Nacionalni 
projekti

Vzhod 
in zahod 340.000,00 10 3.400.000,00 1.100.000,00 32,353 % Z 2.900.000,002.300.000,00 67,647 %
Skupaj - 18 5.000.000,00 - - 5.000.000,00

Doseganje kazalnika 
Število mladih, starih

15–29 let (spodbude za 
zaposlitev)

Št. izbranih 
upravičencev

Doseganje kazalnika 
na upravičenca

Doseganje kazalnika 
skupaj

Delitev doseganja 
kazalnika nacionalnih 

projektov
(glede na pro-rata)

A Regionalni 
projekti

Vzhod 5 18 90  -  -
Zahod 3 18 54  -  -

B Nacionalni 
projekti

Vzhod in 
zahod 10 32 320 105 V 

215 Z 
Skupaj 18 - 464 - -
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Sklop A – Regionalni projekti
Za sklop A je skupno razpisanih 1.600.000,00 EUR, 

od tega je 1.000.000,00 EUR namenjenih sofinanciranju 
projektov iz KRVS in 600.000,00 EUR sofinanciranju 
projektov iz KRZS.

Aktivnosti se bodo izvajale v tisti kohezijski regiji, 
kjer ima prijavitelj sedež. Najvišja sofinancirana vre-
dnost posameznega izbranega projekta bo v višini do 
200.000,00 EUR.

Predvidoma bo s tega sklopa iz KRVS izbranih 5 
projektov, iz KRZS pa 3. Za delovanje na regionalni 
ravni mora upravičenec projekt izvajati v korist vsaj 
dveh statističnih regij po klasifikaciji NUTS 3 (Pomurska, 
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, 
Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška) znotraj 
kohezijske regije, kjer ima prijavitelj sedež. S tega sklo-
pa bo predvidoma skupaj izbranih 8 projektov.

Sklop B – Nacionalni projekti
Za sklop B je skupno razpisanih 3.400.000,00 EUR 

in sicer v razmerju 32,353 % (1.100.000,00 EUR) iz 
KRVS in 67,647 % vrednosti javnega razpisa iz KRZS 
(2.300.000,00 EUR).

Najvišja sofinancirana vrednost posameznega iz-
branega projekta bo v višini do 340.000,00 EUR, ki se 
bo delil po ključu delitve (pro-rata). Pri delitvi sredstev za 
sklop B, se bo v skladu s splošnim pravilom glede pro-
gramskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe 
o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, 
opredeljenim v drugem odstavku in 13. člena Uredbe 
o ESS (1304/2013), pri financiranju aktivnosti, ki jih 
izvaja upravičenec v korist obeh programskih območij 
(kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regi-
je Zahodna Slovenija), uporabilo t.i. sorazmerni pristop 
(pro-rata). Za določitev razmerja med programskima 
območjema se uporablja t.i. sorazmerni ključ, tj. po-
datek glede števila mladinskih organizacij, ki delujejo 
na nacionalnem nivoju po posameznih regijah. Večina 
organizacij v mladinskem sektorju, nacionalne mladin-
ske organizacije in organizacije za mlade, ki izvajajo 
programe nacionalnega pomena, ima sedež v zahodni 
kohezijski regiji. Mladinske organizacije, ki delujejo na 
lokalni ali regionalni ravni in katerih programi so kako-
vostno razviti in prenosljivi tudi v ostala lokalna okolja, 
imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji. Mednje spadajo 
večji mladinski centri, ki izvajajo programe, ki so preno-
sljivi tudi v druge občine in regije ter so velikokrat tudi ka-
drovsko in organizacijsko močni za izvajanje nacionalnih 
projektov. S tega sklopa bo predvidoma skupaj izbranih 
10 projektov iz celotne Slovenije. Za delovanje na nacio-
nalni ravni mora upravičenec projekt izvajati v korist vsaj 
šestih statističnih regij po klasifikaciji NUTS 3 in v obeh 
kohezijskih regijah, in sicer v deležu 32,353 % vrednosti 
projekta v KRVS in 67,647 % vrednosti projekta v KRZS. 
Izvajanje projekta v posamezni regiji mora biti celovito, 
neposredno vključevati ciljne skupine mladih in ne zaje-
mati zgolj promocijskih in spletnih aktivnostih.

Na javnem razpisu bo za oba sklopa skupaj pred-
vidoma izbranih 18 upravičencev, katerih projekti bodo 
sofinancirani po letih in sicer po načelu 20 % v letu 2016, 
40 % v 2017 in 40 % v 2018 od skupne okvirne vrednosti 
razpoložljivih sredstev za javni razpis.

6. Doseganje obveznih kazalnikov in poročanje
Obvezna kazalnika, ki ju bo upravičenec moral do-

seči, sta:
1. število mladih, starih 15 – 29 let (spodbude 

za zaposlitev) in
2. število mladih, starih 15 – 29 let, vključenih 

v projektne aktivnosti.

Kazalnika morata biti ob koncu izvajanja projekta 
v celoti dosežena. V primeru nedoseganja v prijavi dolo-
čenih kazalnikov učinka in rezultata, se od upravičenca 
lahko zahteva vračilo sredstev v primerljivem deležu.

6.1 Število mladih, starih 15 – 29 let (spodbude za 
zaposlitev)

V kazalnik števila mladih, starih 15 – 29 let, se šteje 
zaposlitev vsake mlade osebe, ki izpolnjuje pogoje tega 
javnega razpisa, vključene v projekt oziroma projektne 
aktivnosti.

V kvoto doseganja kazalnika se šteje zaposlitev 
vodje projekta in/ali strokovnega sodelavca na novo 
ustvarjenem delovnem mestu (spodbude za zaposlitev), 
ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa za vključitev 
v operacijo. Podrobneje so pogoji za zaposlitev opre-
deljeni v točki 5 Navodil za prijavo, ki je del razpisne 
dokumentacije.

V kvoto doseganja kazalnika se štejejo zaposlitve 
udeležencev, vključenih v projektne aktivnosti, ko se za-
poslijo kadarkoli v času trajanja operacije in kjerkoli na 
trgu dela s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po Zakonu 
o delovnih razmerjih.

S kazalnikom prispevamo k uresničevanju ciljev OP, 
zato se bodo natančno spremljale vse vključitve mladih 
(z ustreznimi evidencami in dokazili) in se bodo glede 
na predviden rezultat kazalnika učinka (npr. zaposleni 
ob izhodu iz operacije) spremljali tudi po izhodu iz ope-
racije (kazalnik rezultata). Upravičenec zajema podatke 
o statusu na trgu dela vseh udeležencev ob vključitvi 
v operacijo, ob zaključku sodelovanja oziroma izhoda 
udeleženca iz operacije (npr. ob sklenitvi pogodbe o za-
poslitvi) in po zaključku sodelovanja oziroma izhoda 
udeleženca iz operacije (4 tedne in 6 mesecev po iz-
hodu udeleženca iz operacije). O doseganju kazalnikov 
učinka in rezultata sproti agregirano poroča ministrstvu 
(Uradu RS za mladino) ob vsakem zahtevku za izplačilo, 
na letni ravni ter ob zaključku operacije. Podrobneje so 
navodila za spremljanje opredeljena v točki 4 Navodil za 
prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.

Kazalnik rezultata se meri 4 tedne po izhodu ude-
leženca iz operacije.

Vsak upravičenec sklopa A bo moral v času trajanja 
operacije skupaj doseči kazalnik 18 zaposlitev, od kate-
rega bo za doseganje kazalnika rezultata upravičenec 
v vzhodni kohezijski regiji ob zaključku operacije moral 
dosegati oziroma imeti ohranjenih še najmanj 13 (72 %) 
zaposlitev, upravičenec v zahodni kohezijski regiji pa 
najmanj 14 (75 %) zaposlitev.

Skupaj se bo ob zaključku operacij sklopa A javne-
ga razpisa dosegel kazalnik 144 zaposlitev (90 zaposli-
tev v KRVS in 54 zaposlitev v KRZS), od tega bodo za 
doseganje kazalnika rezultata upravičenci ob zaključku 
operacij morali imeti ohranjenih še najmanj 65 (72 %) 
zaposlitev v KRVS in 41 (75 %) zaposlitev v KRZS, sku-
paj 106 zaposlitev.

Vsak upravičenec sklopa B bo moral v času trajanja 
operacije skupaj doseči kazalnik 32 zaposlitev (od tega 
okvirno 10 zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 22 
zaposlitev v zahodni kohezijski regiji), od katerega bo za 
doseganje kazalnika rezultata upravičenec ob zaključku 
operacije moral dosegati oziroma imeti ohranjenih še naj-
manj 24 (75 %) zaposlitev (od tega 7 zaposlitev v vzhodni 
kohezijski regiji in 17 v zahodni kohezijski regiji).

Skupaj se bo ob zaključku operacij sklopa B javne-
ga razpisa dosegel kazalnik 320 zaposlitev (105 zaposli-
tev v KRVS in 215 zaposlitev v KRZS), od tega bodo za 
doseganje kazalnika rezultata upravičenci ob zaključku 
operacij morali imeti ohranjenih še najmanj 240 (75 %) 
zaposlitev (od tega 70 v KRVS in 170 v KRZS).
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Z javnim razpisom se bo skupaj dosegel kazal-
nik 464 zaposlitev (od tega 195 zaposlitev v vzhodni 
kohezijski regiji in 269 zaposlitev v zahodni kohezijski 
regiji). Od tega bodo za doseganje kazalnika rezultata 
upravičenci ob zaključku operacij skupaj morali dosegati 
oziroma imeti ohranjenih 140 (72 %) zaposlitev v vzho-
dni kohezijski regiji in 202 (75 %) zaposlitvi v zahodni 
kohezijski regiji.

6.2 Število mladih, starih 15 – 29 let, vključenih 
v projektne aktivnosti

Poleg spremljanja kazalnika števila mladih, sta-
rih 15 – 29 let (spodbude za zaposlitev), se spre-
mlja tudi kazalnik števila mladih, starih 15 – 29 let, 
vključenih v projektne aktivnosti operacije. Prijavitelj 
sklopa A bo moral v projektne aktivnosti vključiti naj-
manj 18 udeležencev, prijavitelj sklopa B pa najmanj 
32 udeležencev. Izbrani prijavitelj bo moral kazalnik 
obvezno spremljati, o njem agregirano sproti poročati 
ob vsakem zahtevku za izplačilo, na letni ravni ter ob 
zaključku operacije in ga po zaključku operacije tudi 
v celoti doseči. Podrobneje so navodila za spremlja-
nje opredeljena v točki 4 Navodil za prijavo, ki je del 
razpisne dokumentacije.

7. Upravičene dejavnosti in aktivnosti na projektu
Upravičene dejavnosti so tiste, ki so neposredno 

vezane na projekt, ki prinaša nove pristope, dodano 

vrednost in njegovo trajnost, so v skladu s predmetom, 
namenom in cilji javnega razpisa ter so vsebinsko na-
menjeni pokrivanju vsaj enega od vsebinskih področij za 
dvig zaposljivosti in povečevanje zaposlenosti mladih iz 
2. točke tega javnega razpisa.

Osnovna dejavnost projekta poteka v okviru mla-
dinskega dela ter pokriva področja mladinskega sektorja 
v skladu z ZJIMS.

Upravičenec bo za izvajanje projektnih aktivnostih 
na usposabljanju vključil predavatelja. Poleg predava-
telja bo lahko v usposabljanje vključil moderatorja, s ka-
terim bo zagotovil visoko profesionalnost tako v sami 
pripravi in strokovnosti usposabljanja kot tudi kasnejšo 
dinamično in interaktivno izvedbo, ki bo udeležence 
skozi skrbno načrtovan proces pripeljala do osebnega 
in strokovnega napredovanja.

8. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril)

Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogo-
je, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po 
merilih za ocenjevanje prijav.

Merila so enaka za ocenjevanje prijav prijaviteljev 
sklopa A in sklopa B. Pri ocenjevanju prijav prijaviteljev 
sklopa B se ocenjuje tudi dodatno merilo.

Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izve-
den po naslednjih merilih:

MERILO: Najvišje možno 
število točk

1. USTREZNOST PROJEKTA 25

1.1 Inovativnost in nadgradnja pri iskanju poti k reševanju problematike zaposlovanja mladih 
preko mladinskega dela 5

Projekt je po vsebini in metodologiji inovativen in/ali smiselno vključuje ali nadgrajuje učinke in 
rezultate predhodnih projektov in/ali iniciativ prijavitelja na področju mladinskega dela in razvoja 
zaposlitvenih potencialov mladih.

Najvišji kriterij:
Projekt predstavlja 
smiselno nadgradnjo in 
vključenost učinkov in 
rezultatov predhodnih projektov 
in/ali iniciativ na področju 
mladinskega dela in izkazuje 
inovativne pristope in rešitve 
pri obravnavanju problematike 
zaposlovanja mladih.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali projekt predstavlja nadgradnjo učinkov in 
rezultatov predhodnih projektov ali iniciativ? (2.2.g, 2.5.b)
Ali so učinki in rezultati predhodnih projektov ali iniciativ jasno 
opisani in smiselno vključeni v projekt? (2.2.g)
Ali je projekt po vsebini in metodologiji inovativen in prinaša nove 
rešitve pri obravnavanju problematike zaposlovanja mladih in pri 
dvigu zaposlenosti mladih? (2.2.f, 2.2.h)
Ali gre za inovativne pristope in rešitve v mladinskem sektorju? 
(2.2.f, 2.2.g)

1.2 Dodana vrednost in prispevek k razvoju mladinskega dela in mladinskega sektorja 5

Projekt presega dosedanjo prakso v mladinskem sektorju ter prispeva k razvoju mladinskega 
dela in/ali mladinskega sektorja.

Najvišji kriterij:
Projekt presega dosedanjo 
prakso v mladinskem sektorju 
ter z inovativnimi rešitvami 
pri obravnavanju različnih 
pristopov k spodbujanju 
zaposljivosti in zaposlovanja 
mladih istočasno krepi tudi 
mladinsko delo, kompetence 
mladinskih delavcev in pomen 
mladinskega dela.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali je projektu dodana vrednost v primerjavi z dosedanjimi 
rezultati preteklih projektov prijavitelja? (2.2.g)
Ali je projektu dodana vrednost oziroma kaj več (novega) 
v primerjavi z dosedanjimi rezultati preteklih projektov bodo 
prinesli rezultati projekta za ciljno skupino? (2.2.f)
Ali projekt pomeni dodano vrednost tako za prijavitelja, 
mladinske delavce kot tudi za mladinski sektor? (2.2.g)

1.3 Jasno opredeljene ciljne in specifične skupine mladih 5

Projekt jasno opredeli ciljne skupine in v primeru vključitve specifičnih skupin mladih, jasno 
prepozna potrebe in razloge za izbor teh skupin. (2.2.d, 2.2.e, 2.2.f)
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MERILO: Najvišje možno 
število točk

Najvišji kriterij:
Jasno opredeljene posamezne 
skupine mladih, vključno 
z mladimi z manj priložnostmi, 
realno prepoznane njihove 
potrebe, ki so pomembne 
za vključenost ciljne skupine 
in so v skladu z utemeljitvijo 
projekta. 

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali je jasno, kdo so ciljne skupine mladih, ki so vključene 
v projekt?
Ali so v ciljno skupino mladih vključene osebe, za katere se 
realno lahko predvideva, da se bodo zaposlile?
Ali projekt vključuje tudi mlade z manj priložnostmi in so ti 
v predlogu jasno opredeljeni, njihov izbor pa jasno utemeljen?
Ali je jasno razvidno, katere so prepoznane potrebe posamezne 
skupine mladih z manj priložnostmi?
Ali obstaja povezava med utemeljitvijo projekta in odločitvijo za 
izbiro posamezne skupine mladih z manj priložnostmi? 

1.4 Ustreznost ciljev projekta
Cilji projekta so konkretni in ustrezni glede na predmet in namen javnega razpisa in utemeljitev 
projekta. (2.2.b, 2.7)

5

Najvišji kriterij:
Jasno opredeljeni, merljivi in 
časovno določeni specifični 
cilji projekta, ki konkretizirajo 
splošne cilje projekta.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali so specifični cilji projekta logično povezani s splošnimi cilji 
javnega razpisa?
Ali so specifični cilji projekta logično povezani s splošnimi cilji 
projekta?
Ali so specifični cilji projekta jasni, merljivi in časovno 
determinirani?

1.5 Metodologija dela
Metodologija dela temelji na različnih oblikah, metodah in procesih, skozi katere se razvijajo 
kompetence udeležencev, spodbuja aktivno samostojno delo in sodelovanje mladih z okoljem. 
(2.2.h)

5

Najvišji kriterij:
Metode dela so jasno 
opredeljene in se navezujejo 
na projekt, jasno so opisane 
tudi kompetence, ki se krepijo 
pri udeležencih projekta. 

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali so metode dela jasno opredeljene ali so opredeljene na 
splošno?
Ali so jasno opisane kompetence, ki se krepijo pri mladih 
udeležencih skozi različne aktivnosti ali pa so različne 
kompetence le naštete in niso smiselno povezane 
s posameznimi aktivnostmi?
Ali metode dela temeljijo na metodah neformalnega 
izobraževanja in upoštevajo potrebe in interese udeležencev?

MERILO: Najvišje možno 
število točk

2. IZVEDLJIVOST 15
2.1 Celovitost projekta
Projekt je vsebinsko celovit, načrtovane aktivnosti so potrebne in vsebinsko ustrezne za izvedbo 
projekta in doseganje ciljev ter se vsebinsko med seboj dopolnjujejo.

5

Najvišji kriterij:
Načrtovane aktivnosti so 
logično in jasno opredeljene po 
delovnih sklopih ter potrebne 
in primerne za izvedbo 
projekta ter vodijo k doseganju 
načrtovanih ciljev. 

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali so aktivnosti ter naloge in opravila jasno opredeljeni po 
delovnih sklopih? (2.2.c, 2.7)
Ali obstaja jasna povezava med aktivnostmi (nalogami in opravili) 
in cilji projekta ter neposrednimi učinki in rezultati? (2.2.b, 2.2.c, 
2.3)
Ali so načrtovane aktivnosti primerne za doseganje ciljev 
projekta in vodijo k načrtovanim rezultatom? (2.2.b, 2.2.c, 2.7)
Ali so pri izvedbi načrtovanih aktivnosti upoštevana kritična 
tveganja, problemi? (2.2.c)

2.2 Komunikacijski načrt
Načrtovane aktivnosti informiranja za ciljno javnost (mladi in mladinski sektor) in načrtovane 
aktivnosti informiranja in komuniciranja s širšo javnostjo. (2.2.i)

5

Najvišji kriterij:
Informiranje in obveščanje 
ciljne javnosti (mladi in 
mladinski sektor) in širše 
javnosti o izvajanju in rezultatih 
projekta je vsebinsko usklajeno 
z izvajanjem
projektnih aktivnosti in izkazuje
sistematičen in premišljen 
pristop pri
komuniciranju s ciljnimi 
javnostmi.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali projekt prispeva k izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih 
praks v mladinskem sektorju in/ ali širše?
Ali ima projekt potencial za prepoznavnost in odmevnost 
v splošni in/ ali specifičnih javnostih?
Ali je načrt informiranja in obveščanja vsebinsko usklajen 
z načrtovanimi aktivnostmi?
Ali je iz načrta informiranja in obveščanja razviden pristop pri 
komuniciranju z javnostjo?
Ali so orodja komuniciranja (npr. oglasi, tiskani mediji, PR 
članki, okrogle mize, itd) z javnostjo ustrezno izbrana za čim bolj 
učinkovito obveščanje?
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MERILO: Najvišje možno 
število točk

2.3 Mreženje
V projekt so smiselno in z izkazano dodano vrednostjo vključene tudi druge glede na projekt 
relevantne organizacije iz okolja (druge organizacije iz sektorja, drugi sektorji, druga področja, 
lokalna in širša skupnost). (2.2.c)

5

Najvišji kriterij:
Projekt izkazuje visoko 
stopnjo vključenosti za projekt 
relevantnih organizacij in jasno 
opredeljuje njihovo vlogo in 
prispevek v projektu.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali je vzpostavljeno sodelovanje z drugimi organizacijami 
v mladinskem sektorju in/ ali izven oziroma lokalno ali širšo 
skupnostjo?
Ali je njihova vloga in prispevek jasno razvidna iz projekta?
Ali vključitev drugih organizacij prispeva k doseganju namena in 
ciljev projekta?
Ali vključitev drugih organizacij prispeva k trajnosti projekta?

MERILO: Najvišje možno 
število točk

3. STROŠKOVNA UČINKOVITOST 5
3.1 Usklajenost vsebinskega in finančnega načrta
Vsi navedeni stroški v finančnem načrtu so ustrezno časovno in finančno ocenjeni, skladni 
z načrtovanimi aktivnostmi in potrebni za doseganje načrtovanih učinkov in rezultatov. (finančni 
načrt, 2.2.c, 2.2.j, 2.7)

5

Najvišji kriterij:
Stroški imajo ustrezno/realno 
podlago za
izračun višine posameznega
načrtovanega stroška 
in so potrebni za 
izvedbo predvidenih aktivnosti 
ter
doseganje načrtovanih učinkov 
in rezultatov.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali so stroški realno ocenjeni? Ali so skladni z načrtovanimi 
aktivnostmi?
Ali je konstrukcija stroškov podrobno utemeljena in pregledna?
Ali predvidena sredstva po kategorijah stroškov zagotavljajo 
učinkovito izvedbo projekta, tako časovno kot finančno?
Ali so bila podana pojasnila/podlage za izračun stroška, da lahko 
sklepamo na kakšen način so bili ocenjeni posamezni stroški?

MERILO: Najvišje možno 
število točk

4. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA 15
4.1 Pretekle izkušnje upravljanja in vodenja projekta, organizacijska struktura in kadrovske 
sposobnosti
Prijavitelj ima reference in izkazuje ustrezne izkušnje upravljanja in vodenja projekta, 
organizacijska struktura in kadrovske sposobnosti prijavitelja in sodelujočih na projektu izkazujejo 
potencial za učinkovito organiziranost posameznih faz projekta, strokovno izvajanje in uspešno 
izvedbo projekta in razvoja dejavnosti. (2.2.k, 2.5, 2.6, 2.7)

5

Najvišji kriterij:
Prijavitelj ima visoke reference 
upravljanja in vodenja 
projektov primerljivih vsebin 
in usposobljen kader, s čimer 
lahko zagotovi
učinkovito izvajanje 
načrtovanih nalog in opravil 
v predvidenem času.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali je jasno, kje in na kakšen način je prijavitelj pridobil ustrezne 
izkušnje za vodenje projekta?
Ali je jasno, kje in na kakšen način je prijavitelj pridobil izkušnje 
za delo z mladimi, še posebej z mladimi z manj priložnostmi, če 
so le-ti vključeni v projekt?
Ali organizacijska struktura prijavitelja in sodelujočih na projektu 
omogoča učinkovito organiziranost posameznih faz projekta?
Ali je na voljo dovolj usposobljenega strokovnega kadra za 
izvajanje projektnih aktivnosti in za delo z mladimi z manj 
priložnostmi?

4.2 Ustrezne izkušnje s preteklimi projekti na področju mladinskega dela
Prijavitelj ima reference s projekti na področju mladinskega dela, kjer je mlade spodbujal 
k delovanju na način, da so mladi na podlagi lastnih izkušenj prispevali k lastnemu vključevanju 
v družbo, krepili svoje kompetence ter prispevali k razvoju skupnosti. (2.5)

5

Najvišji kriterij:
Prijavitelj ima izkušnje 
s projekti, s katerimi je 
spodbujal delovanje mladih na 
način, da so mladi na podlagi 
lastnih izkušenj prispevali 
k lastnemu vključevanju 
v družbo, krepili svoje 
kompetence ter prispevali 
k razvoju skupnosti.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali prijavitelj ima izkušnje na področju mladinskega dela?
Ali je prijavitelj navedel jasne reference na pretekle projekte?
Ali je prijavitelj izvajal projekte in programe na področju 
mladinskega dela, ki so se izvajali v daljšem časovnem obdobju 
(vsaj tri leta)?
Ali je prijavitelj, ki prijavlja projekt na nacionalni ravni, že izvajal 
primerljive projekte na nacionalni ravni oziroma ali je prijavitelj, ki 
prijavlja projekt na regionalni ravni, že izvajal primerljive projekte 
na regionalni ravni?
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MERILO: Najvišje možno 
število točk

4.3 Ustrezne izkušnje s preteklimi projekti na področju zaposlovanja mladih
Prijavitelj ima reference s projekti primerljivih vsebin in izkušnje na področju reševanja 
problematike zaposlovanja mladih. (2.5)

5

Najvišji kriterij:
Prijavitelj ima izkušnje 
s projekti povezanimi 
s krepitvijo kompetenc za 
večjo zaposljivost mladih in 
s spodbujanjem zaposlenosti in 
zaposljivosti mladih.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali je prijavitelj že sodeloval v projektih katerih vsebina je 
primerljiva s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa za 
spodbujanje večje zaposlenosti mladih?
Ali je prijavitelj navedel jasne reference na pretekle projekte na 
področju zaposlovanja mladih?
Ali je prijavitelj, ki predlaga projekt na nacionalni ravni, že izvajal 
primerljive projekte na nacionalni ravni oziroma ali je prijavitelj, ki 
prijavlja projekt na regionalni ravni, že izvajal primerljive projekte 
na regionalni ravni?

MERILO: Najvišje možno 
število točk

5. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI 5
5.1 Podpora po zaključku projekta
Pričakovati je, da bo imel projekt podporo na lokalni, regionalni ali državni ravni tudi po zaključku 
projekta. (2.2.l)

5

Najvišji kriterij:
Projekt ima velik potencial in je 
zato realno pričakovati, da bo 
imel projekt podporo na lokalni, 
regionalni ali državni ravni po 
zaključku projekta. 

Usmeritve pri ocenjevanju:
Ali obstaja realna verjetnost, da bo imel projekt podporo na 
lokalni, regionalni ali državni ravni po zaključku projekta? 

MERILO: Najvišje možno 
število točk

6. DODATNO MERILO ZA NACIONALNE PROJEKTE
(Sklop B) 5

6.1 Vizija in načrt dolgoročnega razvoja
Prijavitelj ima vizijo in načrt dolgoročnega razvoja dejavnosti in v času projekta ustvarja pogoje za 
njen nadaljnji razvoj tudi po zaključku projekta. (2.2.l)

5

Najvišji kriterij:
Organizacija bo v času projekta 
ustvarila
(kadrovske, finančne in 
tehnične) pogoje in učne 
module za nadaljnji razvoj 
dejavnosti ali za prenos 
rezultatov na področje 
mladinskega dela in 
na področje povečanja 
zaposljivosti in zaposlenosti 
mladih.

Usmeritve pri ocenjevanju:
Kako realno je pričakovati, da bo organizacija v času izvajanja 
projekta ustvarila pogoje za uspešno nadaljevanje dejavnosti?
Ali je v prijavi navedeno, na kakšen način je možno prenesti 
učinke in rezultate?
Ali obstaja realna verjetnost ponovitve ali prenosa projektnih 
rezultatov?

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko oceni posamezen projekt, je 65 točk za regionalni 
projekt (sklop A) oziroma 70 točk za nacionalni projekt 
(sklop B).

Komisija razdeli sredstva med prijave, glede na 
število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do 
razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis 
(z upoštevanjem omejitev po kohezijskih regijah).

Kolikor dva ali več prijaviteljev na javnem razpisu 
doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki je dose-
gel večje število točk pod sklopom meril »Ustreznost 
projekta«. Kolikor dosegajo prijavitelji tudi pod sklo-
pom meril »Ustreznost projekta« enako število točk, 
se izbere tisti, ki ima večje število točk pod sklopom 
meril »Izvedljivost projekta«. Kolikor je število še vedno 
enako, se izbere prijavitelj, ki ima večje število točk pod 
sklopom meril »Stroškovna učinkovitost«. Kolikor do-
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segajo prijavitelji tudi pod sklopom meril »Stroškovna 
učinkovitost« enako število točk, se izbere tisti, ki ima 
večje število točk pod sklopom meril »Usposobljenost 
za izvedbo projekta«.

Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno 
ocenjenih prijav višja, kot je razpoložljivih sredstev po 
tem javnem razpisu, bodo prijave izbrane glede na vr-
stni red doseženih točk do porabe sredstev, upoštevaje 
zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.

9. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 5.000.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 1.000.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 420.000,00 EUR, 
od tega:

– 336.000,00 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 84.000,00 EUR s PP 160229 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 580.000,00 EUR, 
od tega:

– 464.000,00 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 116.000,00 EUR s PP 160231 – PN8.2-
-Spodbujanje zaposljivosti mladih -slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2017: 2.000.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 840.000,00 EUR, 
od tega:

– 672.000,00 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 168.000,00 EUR s PP 160229 – PN8.2-
-Spodbujanje zaposljivosti mladih -slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 1.160.000,00 EUR, 
od tega:

– 928.000,00 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 232.000,00 EUR s PP 160231 – PN8.2-
-Spodbujanje zaposljivosti mladih – slovenska udelež-
ba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2018: 2.000.000,00 EUR, 
od tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 840.000,00 EUR, 
od tega:

– 672.000,00 EUR s PP 160228 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 168.000,00 EUR s PP 160229 – PN8.2-
-Spodbujanje zaposljivosti mladih – slovenska udelež-
ba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 1.160.000,00 EUR, 
od tega:

– 928.000,00 EUR s PP 160230 – PN8.2-Spod-
bujanje zaposljivosti mladih – EU udeležba (80,00 %) in

– 232.000,00 EUR s PP 160231 – PN8.2-
-Spodbujanje zaposljivosti mladih -slovenska udeležba 
(20,00 %).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike so-
financiranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlo-
gom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

10. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega bla-
ga), nastale od datuma objave javnega razpisa do dne 
15. 9. 2018.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
datuma objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2018.

Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
za tekoče koledarsko leto je 15. september tekočega 
koledarskega leta. Vse v roku predložene, pravilne in 
popolne zahtevke za izplačilo bo ministrstvo upravičen-
cu praviloma izplačalo v istem koledarskem letu.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

13. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

14. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike 
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zako-
nom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na 
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplači-
la za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali 
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.

Sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa bo 
delno potekalo po sistemu standardnega obsega stro-
ška na enoto (poenostavljena oblika stroška), in sicer 
za neposredne stroške plač in izvedbo usposabljanja, 
skladno s pravili evropske kohezijske politike (EKP), 
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in 
Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materi-
ala, ki se nanašajo neposredno na upravičene dejavno-
sti operacije po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:

1. Standardni strošek na enoto za neposredni stro-
šek osebja

2. Standardni strošek na enoto za izvedbo uspo-
sabljanja

3. Pavšalno financiranje, določeno z uporabo od-
stotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pa-
všalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja

4. Ostali upravičeni stroški, ki jih upravičenec pod-
pre z dokazili:

a. stroški za izvedbo zaključne konference,
b. stroški najema prostorov in opreme,
c. nakupa strokovnih gradiv in podpornih materi-

alov,
d. drugih stroškov informiranja in komuniciranja,
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e. davka na dodano vrednost,
f. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (avtorska 

pogodba, podjemna pogodba, študentsko delo).
Neupravičenih stroškov ministrstvo ne financira, 

kakor tudi ne iz tega izhajajoče izgube sredstev upra-
vičenca.

14.1. Standardni strošek na enoto za neposredni 
strošek osebja (mesečna plača za vodjo projekta in/ali 
strokovnega sodelavca)

Upravičenec za izvajanje projektnih aktivnosti lah-
ko na projektu zaposli vodjo projekta in/ali strokovnega 
sodelavca.

Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto 
za celoten neposredni strošek osebja na mesečni rav-
ni je v višini 2.200,00 EUR za vodjo projekta in v višini 
1.550,00 EUR za strokovnega sodelavca na projektu.

Vrednost standardnega obsega stroškov predsta-
vlja bruto bruto vrednost, ki je določena na podlagi 
osnovne plače, prispevkov delodajalcev za socialno var-
nost in drugih povračil stroškov dela zaposlenega, ki mu 
zakonsko pripadajo.

Dokazila o nastanku stroška plač sta časovnici za-
poslenih oseb za posamezni mesec, ki se priloži pri 
zadevnem zahtevku za izplačilo, ter njuni pogodbi o za-
poslitvi, ki se priložita pri prvem zahtevku za izplačilo 
v okviru katerega se uveljavlja strošek ter morebitne 
spremembe k pogodbi, ki se priložijo pri prvem nasle-
dnjem zahtevku za izplačilo. Upravičenci bodo strošek 
uveljavljali na podlagi izstavljenega obračuna standar-
dnega stroška na enoto plač ter zahtevka za izplačilo 
s prilogami.

14.2. Standardni strošek na enoto za izvedbo uspo-
sabljanja

Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto 
za operacije je v višini 3,60 EUR na uro usposabljanja 
na udeleženca, ki se je v celoti udeležil usposabljanja. 
Kolikor upravičenec v okviru enega usposabljanja po-
leg predavatelja najame moderatorja, se določi dodatna 
vrednost standardnega stroška na enoto za to osebo, in 
sicer v višini 1,60 EUR na uro usposabljanja na udele-
ženca, ki se je v celoti udeležil usposabljanja.

Dokazila o nastanku navedenega stroška so pro-
gram usposabljanja, poročilo in podpisana lista prisotno-
sti posameznega dneva usposabljanja (priloga listi pri-
sotnosti: kopija potrdila o opravljenem usposabljanju za 
vsakega udeleženca oziroma kopija potrdila, izpisanega 
iz orodja za beleženje oziroma spremljanje pridobljenih 
znanj, kompetenc). K uveljavljanju stroška moderatorja 
se priloži seznam referenc, iz katerih je razvidna njego-
va usposobljenost. Iz dokazil mora biti razvidno traja-
nje udeležbe vključenega udeleženca, predavateljev in 
moderatorjev. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na 
podlagi izstavljenega obračuna standardnega stroška 
na enoto ter zahtevka za izplačilo s prilogami.

14.3. Pavšalno financiranje, določeno z uporabo 
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov 
– pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja

Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka 
za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna 
stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja je namenjena 
kritju vseh posrednih stroškov operacije v skladu z Na-
vodili OU o upravičenih stroških evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 ter Navodili MIZŠ.

V osnovo za izračun 15 % pavšalne stopnje za kritje 
posrednih stroškov, sodijo neposredni stroški osebja, ki 
izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (standardni strošek na 
enoto za neposredne stroške osebja – mesečna plača 
za vodjo projekta in/ali strokovnega sodelavca), študent-
sko delo ter stroški dela po avtorski in podjemni pogodbi 

(vendar sem ne sodijo stroški za službena potovanja, 
potni stroški po avtorski in podjemni pogodbi, stroški za 
pripravo avtorskega dela itd; stroški v avtorskih in pod-
jemnih pogodbah morajo biti jasno opredeljeni, potrebna 
je razdelitev stroškov po posameznih kategorijah kot 
npr.: stroški dela, stroški prevoza, itd).

Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi 
izstavljenega obračuna 15 % pavšalne stopnje ter zah-
tevka za izplačilo s prilogami.

14.4. Ostali upravičeni stroški operacije (z doka-
zovanjem)

Ostali upravičeni stroški operacije so v skladu z Na-
vodili OU o upravičenih stroških evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 ter Navodili MIZŠ name-
njeni kritju:

1. stroškov za izvedbo zaključne konference,
2. stroškov najema prostorov in opreme (razen za 

namen usposabljanj),
3. nakupa strokovnih gradiv in podpornih materialov 

za namen usposabljanj,
4. drugih stroškov informiranja in komuniciranja (kot 

npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminar-
jev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih 
strani, stroški gradiv za udeležence na usposabljanjih, 
itd),

5. davka na dodano vrednost (DDV),
6. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (podjemna 

pogodba),
7. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (avtorska 

pogodba),
8. stroškov storitev zunanjih izvajalcev (občasno 

študentsko delo, ki ni namenjeno opravljanju nalog vodje 
projekta, strokovnega sodelavca, predavatelja, modera-
torja in drugih strokovnih nalog).

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni 
pripravi in izdelavi strokovnih podlag, analiz in razvoja 
modelov (npr. za izvajanje neformalnega izobraževanja 
mladih) ter drugim upravičenim stroškom storitev, ki 
jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so za 
operacijo nujno potrebni ter se uvrščajo v kategorijo 6. 
oziroma 7. točke prejšnjega odstavka.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
o posameznih upravičenih stroških in izdatkih, ki jih je 
potrebno predložiti zahtevku za izplačilo, so podrobneje 
navedena v točkah 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
in točki 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predlo-
žiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede 
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so na-
vedeni v točki 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in razpisni doku-
mentaciji (točka 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020).

V skladu z določili Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ura-
dni list RS, št. 96/15) lahko ministrstvo upravičencu za 
namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini 
do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na 
osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila 
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s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje 
za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplači-
la se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predpla-
čil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem 
vsakega posameznega predplačila v celoti. Upraviče-
nec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministr-
stvu predložiti zahtevek oziroma zahtevke za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To 
pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike 
Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem 
obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje opera-
cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po ce-
lotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec 
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov 
za prihodnje obdobje 120 dni. Prejemnik sredstev do 
nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo po-
sredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 120 dni.

15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

16. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

17. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami za določanje 
finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s stra-
ni Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede 
Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naro-
čilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_poli-
cy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _an-
nexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih 
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi 
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 
in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje fi-
nančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke 
– znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdat-
kov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana 
sredstva vrniti.

20. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

21. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz prijav, ki jih komisija odpre, so in-
formacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki niso javno dostopne 
in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javno-
sti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
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podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na 
celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj po-
samezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in 
razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje 
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma do-
stopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

22. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

23. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. 
in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II 
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku. 
Seznam kazalnikov (vključno s podatki po anonimnem 
vprašalniku), ki jih bo potrebno spremljati pri izvajanju 
operacije, je del razpisne dokumentacije.

24. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

26. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma 
bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni 
dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega 
zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dne-
va nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 

sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

27. Način in rok za predložitev prijav za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 20. 7. 
2016 do 12. ure.

Prijava mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo za-
poslenost 2016–2018«, ki je del razpisne dokumentacije, 
z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na na-
slov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad 
RS za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana. 
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski 
obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele pri-
jave se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene 
in vrnjene prijavitelju.

28. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Odpiranje prijav, ugotavljanje izpolnjevanja razpi-
snih pogojev ter ocenjevanje po merilih za izbor upra-
vičencev izvede komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa, ki jo je s sklepom imenovala ministrica za izo-
braževanje, znanost in šport ali pooblaščena oseba (v 
nadaljnjem besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih prijav bo v roku 5 delovnih dni 
od roka za oddajo prijav, v prostorih Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana. 
Ker se pričakuje večje število prijav, odpiranje prijav ne 
bo javno.

Pri odpiranju prijav komisija najprej ugotavlja 
formalno popolnost prijav. Prijava je popolna, če so 
bili predloženi in v celoti izpolnjeni vsi obvezni dokumen-
ti določeni v 4. točki Prijavnice na javni razpis.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela prijave, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta prijave ali tistih elemen-
tov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki 
jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. 
Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. 
Pri oddaji dopolnitve prijave prijavitelji smiselno upošte-
vajo pravila glede označevanja ovojnice in načina odda-
je iz 27. točke javnega razpisa. Nepopolne prijave, ki jih 
prijavitelji ne bodo v roku dopolnili v skladu s pozivom 
za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 
3. točke javnega razpisa ter opravi vsebinski in finančni 
pregled popolnih prijav. Ob morebitnih nejasnih oziroma 
nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave, ki 
niso predmet ocenjevanja, komisija prijavitelja pozove 
k posredovanju pojasnila. Za ta poziv veljajo enaka 
pravila kot za poziv k dopolnitvi iz prejšnjega odstavka. 
Zavrnjena bo vsaka prijava, ki bo vsebovala netočne 
oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prija-
ve, ki niso predmet ocenjevanja, in jih prijavitelj tudi na 
poziv komisije ne bo ustrezno pojasnil. Preverjanje iz-
polnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi 
tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti prijav, če to 
pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
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Na podlagi meril, ki so opredeljena v 8. točki javne-
ga razpisa, bodo izmed prijaviteljev projektov, ki bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti prijavitelji, 
ki bodo zbrali najvišje število točk znotraj posameznega 
sklopa javnega razpisa.

Zavržene bodo prijave, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 27. toč-

ki javnega razpisa,
– vsebovale vseh v celoti izpolnjenih obveznih do-

kumentov, kot jih zahteva besedilo javnega razpisa in
– ne bodo v roku dopolnjene v skladu s pozivom za 

dopolnitev prijav.
Zavrnjene bodo prijave tistih prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev iz 3. točke javnega 

razpisa,
– jih komisija na podlagi meril za ocenjevanje ne 

bo predlagala v izbor.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah bo na 

podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 

v 11. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-

financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v prijavi na javni razpis.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z obja-
vo v Uradnem listu RS.

29. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja 
prijav.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupraviče-
no niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od preje-
ma sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

30. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zaintere-
sirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_
razpisi/javni_razpisi/ in spletnem naslovu Urada RS za 
mladino http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_obja-
ve/. Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro 
ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan obrnete na Andrejo 
Košir (tel. 01/400-52-69, andreja.kosir1@gov.si).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5442-14/2016/6 Ob-2353/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 

20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o držav-
ni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 
90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 101/13 – ZIPRS1415, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
/ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
/DP2017/ Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slo-
venijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. 
CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 16. 12. 2014, Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03-ZOPA), Resolucije 
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
o podpori javnemu razpisu, št. 10-1/2/MIZŠ/0, z dne 2. 6. 
2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
»Razvoj kadrov v športu 2016-2022«

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacije delno financira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni 
razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014–2020, prednostna os: 10: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposlji-
vost; prednostna naložba: 10.1: Krepitev enake dosto-
pnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupi-
ne v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 
izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne 
sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno 
prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc; specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc za-
poslenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo 
in potrebami trga dela.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja 
kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v štiri vse-
binske sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo 
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in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo 
kariero ter znanstveno-raziskovalnim delom.

Vsebina javnega razpisa je bila prepoznana kot ena 
izmed prioritetnih nalog v Nacionalnem programu športa 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list 
RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014), kjer se posebna po-
zornost namenja povečanju kakovosti in konkurenčnosti 
strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posa-
meznikov pri delu v športu ter s tem povečanju njihovih 
kompetenc. Po drugi strani pa je pomembnost vsebine 
razvidna tudi v Smernicah EU o dualni karieri vrhunskih 
športnikov, za katere je pomembno, da po zaključku 
aktivne športne kariere pridobijo formalno izobrazbo ali 
usposobljenost, in na ta način svoja znanja uporabljajo 
pri nadaljnjem delu v športu.

Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposo-
bljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti 
in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega 
razvoja delavcev na področju športa in s športom pove-
zanih dejavnosti.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc za-
poslenih za zmanjšanje neskladij med usposobljeno-
stjo in potrebami trga dela, kar bo mogoče doseči s si-
nergijami med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na 
področju športa in uveljavljenimi strokovnjaki (trenerji), 
s spodbujanjem razvoja dvojne kariere vrhunskih špor-
tnikov in njihov bolj usmerjen in »mehak« prehod iz 
vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih stro-
kovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v Sloveniji, 
z nadgradnjo kompetenc kineziologov (ali diploman-
tov starega programa kondicijskega treniranja), da se 
bodo lažje in bolje povezovali z deležniki sistema, ter 
s povezovanjem znanstveno-raziskovalnega dela na 
področju športa s strokovnim delom vrhunskih trenerjev 
v praksi in tako omogočiti neposreden prenos spoznanj 
in novega znanja v njihovo neposredno delo, kakor tudi 
rast in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi starostnimi 
kategorijami.

Ciljna skupina so zaposleni posamezniki, ki po-
trebujejo dodatna usposabljanja zaradi potreb na trgu 
dela in delovnem mestu (kot zaposleni posamezniki se 
upoštevajo tisti, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi, kot samostojni podjetniki ali kot zasebni 
športni delavci)

Cilj javnega razpisa bo prijavitelj lahko dosegel le 
s prijavo vseh štirih vsebinskih sklopov, to so:

Sklop A:
– Vsebinski sklop je namenjen rasti znanja na po-

dročju športa in neposredni vključenosti novih znanstve-
no-raziskovalnih spoznanj v prakso.

– Sofinanciralo se bo posameznike, ki so vključeni 
v doktorski študij na področju kineziologije ali drugih in-
terdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem športnega 
rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, 
psihologija) ali s področja prava v športu. Posamezniki, 
ki bodo vključeni v operacijo na področju kineziologije 
ali drugih interdisciplinarnih ved, bodo neposredno so-
delovali pri koordinaciji in izvedbi merilnih postopkov, 
analiziranju pridobljenih podatkov, interpretaciji spoznanj 
in svetovanju športnikom in trenerjem pri nadaljnjem tre-
ningu oziroma posameznikom s težavami v telesnem in 
gibalnem razvoju, posamezniki s področja prava v špor-
tu pa bodo neposredno sodelovali z visokošolskimi za-
vodi na področju prava in športa ter pridobljeno znanje 
v praksi prenašali na športne organizacije.

– Z namenom doseganja cilja operacije, se bo mo-
ral prijavitelj povezovati z javnimi visokošolskimi zavodi, 
ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov (kot konzor-
cijski partnerji).

– Posamezniki bodo morali v obdobju vključitve 
v operacijo opraviti vse izpite (60 kreditnih točk) ter od-
dati vsaj prvo doktorsko seminarsko nalogo.

– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral 
prijavitelj povezovati z javnimi znanstveno-raziskoval-
nimi inštitucijami v Sloveniji in tudi drugimi ponudniki 
meritev na področju Slovenije ter visokošolskimi zavodi 
na področju prava in športa;

– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem 
obdobju javnega razpisa sofinanciranih 13 posamezni-
kov, ki bodo vključeni v operacijo, od tega predvidoma 
eden s področja prava v športu.

– Posamezniki so lahko vključeni v sofinanciranje 
največ 36 mesecev.

– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob 
prijavi skupaj vključevali do 6 posameznikov. Posamezni 
prijavitelj v prijavo vključi do 6 posameznikov poimen-
sko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa pred-
vidi le številčno.

Sklop B:
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim športni-

kom po zaključku športne kariere, ki bodo morali v ob-
dobju trajanja operacije pridobiti ustrezno izobrazbo za 
delo v športu ali ustrezno usposobljenost na najvišji 
možni ravni, v skladu z Zakonom o športu. Vrhunski 
športniki, vključeni v operacijo, bodo sodelovali tudi v ak-
tivnostih, namenjenih spodbujanju zdravega načina ži-
vljenja s športom.

– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral 
prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi 
športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski športniki, 
ki jih prijavlja v okviru operacije.

– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem 
obdobju javnega razpisa sofinanciranih 25 posamezni-
kov, ki bodo vključeni v izobraževanje ali usposabljanje 
z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti 
na trgu dela.

– Posamezniki so lahko vključeni v sofinanciranje 
največ 24 mesecev v primeru pridobivanja usposoblje-
nosti in največ 36 mesecev v primeru pridobivanja izo-
brazbe.

– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob 
prijavi skupaj vključevali do 11 posameznikov. Posa-
mezni prijavitelj v prijavo vključi do 11 posameznikov 
poimensko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, 
pa predvidi le številčno.

Sklop C:
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim trener-

jem, ki bodo v prvih 12 mesecih trajanja operacije vklju-
čeni v usmerjeno visoko kakovostno interdisciplinarno 
strokovno usposabljanje, ki bo organizirano v obliki mo-
dulov (v obsegu najmanj 300 pedagoških ur), v sode-
lovanju s strokovnjaki iz Fakultete za šport, Inštituta 
za šport, Znanstveno-raziskovalno središča v Kopru, 
Olimpijskega komiteja Slovenije in s tujimi strokovnjaki 
idr. Naslednjih 16 mesecev pa bodo pridobljena strokov-
na znanja skladno z usmeritvami ministrstva prenašali 
na trenerje, vključene v projekt Nacionalnih panožnih 
športnih šol, Občinskih panožnih športnih šol in druge, 
ki delujejo v programih tekmovalnega športa, kolikor po-
samezna panoga nima trenerja v projektu Nacionalnih 
panožnih športnih šol ali občinskih panožnih športnih 
šol. Zaradi zagotavljanja uspešnega pridobivanja in-
terdisciplinarnega znanja in njegovega prenašanja na 
trenerje je skozi celotno obdobje operacije pomembno 
tudi pridobivanje izkušenj skozi delo osebnih trenerjev 
športnikov, trenerjev klubov in reprezentanc.

– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral 
prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi 
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športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski trenerji, 
ki jih prijavlja v okviru operacije (konzorcijski partnerji).

– Vsebinski sklop je razdeljen na štiri podsklope: C1 
– individualni športi, C2 – kolektivni športi, C3 – miselni 
športi in C4 – šport invalidov.

– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem 
obdobju javnega razpisa sofinanciranih 70 posamezni-
kov in sicer iz vsake športne panoge največ pet. V pod-
sklopu C1 bo sofinanciranih predvidoma 45 posame-
znikov, v podsklopu C2 predvidoma 17 posameznikov, 
v podsklopu C3 predvidoma 2 posamezniki in v pod-
sklopu C4 6 posameznikov. Vključeni posamezniki bodo 
kot uveljavljeni strokovnjaki (trenerji) bistveno prispevali 
k prenosu znanj in kompetenc na mlajši vrhunski kader 
na področju športa.

– Posamezniki se v okviru tega sklopa lahko vklju-
čijo za obdobje največ 28 mesecev.

– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob 
prijavi skupaj vključevali do 30 posameznikov za vse 
štiri podsklope C1, C2, C3 in C4. Posamezni prijavitelj 
v prijavo vključi do 30 posameznikov poimensko za vse 
štiri podsklope C1, C2, C3 in C4 (od tega 3 posameznike 
za sklop C4); posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, 
pa predvidi le številčno.

– V prijavo lahko prijavitelj vključi tudi do 12 posa-
meznikov, ki so določena modularna znanja že pridobili, 
vendar pa jih je za pridobitev kompleksnejših znanj in 
kompetenc potrebno dodatno vključiti v module ter jim 
omogočiti prenos v prakso (le-ti se lahko vključijo v ope-
racijo za največ 12 mesecev).

Sklop D:
– Vsebinski sklop je namenjen kineziologom (ali 

diplomantom starega programa kondicijskega trenira-
nja), ki bodo v prvih 12 mesecih trajanja operacije vklju-
čeni v visoko kakovostno interdisciplinarno dodatno 
strokovno usposabljanje, v sodelovanju s strokovnjaki 
iz Fakultete za šport, Inštituta za šport, Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Olimpijskega komiteja Slove-
nije, s tujimi strokovnjaki, na Zavodu za šport RS Pla-
nica idr. z namenom boljšega povezovanja z deležniki 
sistema javnega zdravja, organizirano v obliki modulov 
(v obsegu najmanj 300 pedagoških ur). Naslednjih 
16 mesecev bodo skladno z usmeritvami ministrstva 
pridobljena strokovna znanja in izkušnje prenašali na 
strokovno izobražen ali usposobljen kader na področju 
športne rekreacije (celoletni ciljni športno-rekreativni 
programi za vse starostne skupine idr.) in športa sta-
rejših (gibalni programi za starejše ipd.). Zaradi zago-
tavljanja uspešnega pridobivanja interdisciplinarnega 
znanja in njegovega prenašanja na strokovno izobra-
žen ali usposobljen kader je skozi celotno obdobje ope-
racije pomembno tudi pridobivanje izkušenj skozi delo 
na področju programov športne rekreacije (celoletni 
ciljni športno-rekreativni programi za vse starostne sku-
pine) in športa starejših (gibalni programi za starejše).Z 
namenom doseganja cilja operacije se bo moral prijavi-
telj povezovati s konzorcijskimi partnerji med katerimi 
bodo zdravstveni domovi, v katerih bodo sodelovali tudi 
koncesionarji splošne medicine, družinske medicine 
in drugih področij medicine, pri čemer bo predvidoma 
eden od konzorcijskih partnerjev pokrival tudi področje, 
kjer živi večja romska skupnost.

– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem 
obdobju javnega razpisa sofinanciranih 12 posamezni-
kov. Vključeni posamezniki bodo s svojimi izkušnjami in 
novo pridobljenimi znanji pomembno prispevali k pre-
nosu znanj in kompetenc na drug strokovni kader na 
področju športne rekreacije in športa starejših.

– Posamezniki se v okviru tega sklopa lahko vklju-
čijo za obdobje največ 28 mesecev.

– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob 
prijavi skupaj vključevali do 5 posameznikov. Posamezni 
prijavitelj v prijavo vključi do 5 posameznikov poimen-
sko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa pred-
vidi le številčno.

Sofinancirali se bosta dve aktivnosti:
– izpeljava operacije Razvoj kadrov v športu:
aktivnost se bo sofinancirala na podlagi metodo-

logije stroška na enoto. Aktivnost bo omogočala 120 
zaposlenim posameznikom, da bodo pridobili dodatna 
strokovna znanja in kompetence, hkrati pa bo tudi 
usmerjena v doseganje sinergij med razvojem mlajše-
ga vrhunskega kadra na področju športa in uveljavlje-
nimi vrhunskimi trenerji, v spodbujanje razvoja dvojne 
kariere vrhunskih športnikov in njihovega bolj usmer-
jenega in »mehkega« prehoda iz vrhunske tekmoval-
ne kariere v kariero športnih strokovnjakov pri nadalj-
njem razvoju športa v Sloveniji, nadgradnji kompetenc 
kineziologov,da se bodo lažje in bolje povezovali z de-
ležniki sistema javnega zdravja ter povezati znanstve-
no-raziskovalno delo na področju športa s strokovnim 
delom vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočiti 
neposreden prenos spoznanj in novega znanja na ra-
zvoj kadrov, ki delajo tako z mlajšimi kot tudi starejšimi 
starostnimi kategorijami.

– podpora izpeljavi Razvoja kadrov v športu:
za katero upravičeni stroški znašajo največ 5 % 

celotne vrednosti operacije:
sofinancirale se bodo aktivnosti upravičencev, ki 

bodo omogočale podporo izpeljavi ukrepa pri izvajal-
cih. Poleg strokovnega in administrativnega dela, se 
bodo aktivnosti nanašale tudi na zagotavljanje ustrezne 
podpore vključenim posameznikom, koordiniranje aktiv-
nosti, morebitno evalvacijo ukrepa, izvedbo zaključne 
konference idr.

Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni 
regiji.

Način delitve sredstev po regijah: vzhod 60 %, za-
hod 40 %.

Način delitve sredstev po regijah: glede na sistem-
sko naravo predvidenih ukrepov (aktivnosti usposablja-
nja športnikov, trenerjev in strokovnjakov na področju 
športa) se načrtuje vpliv na celotno državo (se pravi 
tako na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija kot na 
Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno z na-
vedbo v OP2014–2020, v skladu s 70. členom Uredbe 
1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013, se za javni 
razpis uporablja načelo derogacije, pri čemer se ključ 
delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede 
števila oseb z nižjo izobrazbo (ISCED 1-2) po kohezij-
skih regijah, ki znaša 60 % za KRVS in 40 % za KRZS.

Skladno z načelom delitve sredstev po kohezijskih 
regijah, je način delitve posameznikov po regijah 60 % 
KRVS, 40 % KRZS, kar pomeni, da je za celotno obdo-
bje izvajanja operacije lahko predvidoma sofinanciranih 
72 posameznikov iz KRVS in 48 iz KRZS. V prijavo pa je 
treba vključiti predvidoma 31 posameznikov iz KRVS in 
21 posameznikov iz KRZS. Pri ugotavljanju ustreznosti 
delitve na KRVS in KRZS se bo upoštevalo stalno pre-
bivališče sofinanciranih posameznikov.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Upravičenca ali upravičence bo ministrstvo izbralo 

na podlagi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko 
prijavili naslednji prijavitelji:

– javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu 
o zavodih,
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– društva in njihova združenja, registrirana po Za-
konu o društvih,

– univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisa-
ni v Razvid visokošolskih zavodov,

– ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah.
Na javni razpis se lahko prijavi organizacija, ki 

v imenu konzorcija partnerjev prijavi operacijo. Konzor-
cij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo operacije 
opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je prilože-
na k razpisni dokumentaciji. V imenu konzorcija se na 
javni razpis prijavi organizacija (poslovodeči konzorcij-
ski partner), ki je v imenu konzorcija podpisnik pogod-
be in je odgovoren za izvedbo operacije ter poročanje 
o izvajanju operacije v skladu s pogodbo. Posamezni 
konzorcijski partnerji se lahko prijavijo le v okviru enega 
konzorcija.

3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da 

prijavitelj/i in morebitni aktivni partnerji:
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet javnega razpisa,
– ima poravnane davke, prispevke in druge zapadle 

obveznosti do Republike Slovenije,določene z zakonom, 
na dan podpisa izjave,

– ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev 
državnega ali lokalnega proračuna (prepoved dvojnega 
financiranja),

– ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključ-
no s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet 
tega razpisa,

– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali li-
kvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper 
njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne 
dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,

– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno 
poravnavo ali likvidacijo, z njihovimi posli ne upravlja so-
dišče, zoper njih ni začet postopek z upniki, niso opustili 
poslovne dejavnosti oziroma niso v katerekoli podobni 
okoliščini,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-
janj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1, 37/05 
Odl. US, 17/06 Odl. US, 55/08-KZ-1 (66/08 popr.), 89/08 
Odl. US, 5/09 Odl. US) in v Kazenskem zakoniku Repu-
blike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 
63/13 Odl. US).

– bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje 
operacije, torej ne nastopa kot posrednik.

3.3 Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno na-

slednje:
– Skladnost operacije s cilji na ravni prednostne osi 

in prednostne naložbe.
– Realna izvedljivost operacije v razpisanem obdo-

bju ter ustreznost in sposobnost prijavitelja/ev.
– Ustreznost ciljnih skupin.
– Prijava pokriva vsa razpisana področja in obse-

ga vse aktivnosti, ki so predmet vseh štirih vsebinskih 
sklopov.

– Za vsebinski sklop A:
– Vključenost posameznika v doktorski študij na 

področju kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved 
povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje 
usmerjenega športa (medicina, psihologija ipd.) ali vklju-
čitev posameznikov s področja prava v športu.

– Dosedanje delo posameznika na področju 
razvoja športnega rezultata ali drugih interdisciplinar-
nih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali 

v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija, 
ipd.) ali na področja prava v športu, v praksi.

– Za vsebinski sklop B:
– Športnik je imel v času kariere priznan status 

»športnika svetovnega razreda« ali status »športnika 
mednarodnega razreda« skladno z merili OKS-ZŠZ.

– Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na 
svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali evropskem 
prvenstvu; športnik je nastopil v finalu na OI, SP ali EP 
v individualni olimpijski disciplini ali najmanj v osmini 
finala na OI, SP ali EP v kolektivni olimpijski panogi;

– Športnik je uradno zaključil aktivno tekmovalno 
kariero.

– Vključenost posameznika v študij pridobivanja 
1. 2. ali 3. bolonjske stopnje (oziroma ustrezne relevan-
tne stopnje po starih visokošolskih programih)

– Za vsebinski sklop C:
– Trener ima ustrezno izobrazbo športne smeri ali 

najvišjo možno stopnjo usposobljenosti za delo v športni 
panogi (to je 3. stopnja usposobljenosti oziroma izjemo-
ma 2. stopnja usposobljenosti v primeru, da se program 
usposabljanja na 3. stopnji na določenem področju ni 
izvajal že več kot 3 leta).

– Trener aktivno opravlja trenersko delo.
– Dodaten pogoj za podsklop C1 (ne kumulativ-

no):
– Trener je v svoji karieri (s svojimi varovanci) 

dosegel medaljo na evropskem prvenstvu ali svetov-
nem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali pa je s svojimi 
varovanci dosegel uvrstitve do 32. mesta na OI ali SP 
ali do 16. mesta na EP, uvrstitve veljajo za olimpijske 
ali neolimpijske športe ter za uvrstitve v mladinskih ali 
članskih kategorijah.

– Velja za športe, ki nimajo evropskega in sve-
tovnega prvenstva: izkušnje posameznika pri delu – 
vodenje državne mladinske ali članske reprezentance 
vsaj 1 leto.

– Dodaten pogoj za podsklop C2: izkušnje posa-
meznika pri delu – vodenje državne mladinske ali član-
ske reprezentance vsaj 1 leto.

– Dodaten pogoj za podsklop C3: prijavitelj lah-
ko prijavi trenerje, katerih varovanci so dosegli vsaj 1 
naslov velemojstra oziroma velemojstrice ali 3 naslove 
mednarodnega mojstra oziroma mojstrice ali 2 naslova 
mednarodnega mojstra oziroma mojstrice

– Dodaten pogoj za podsklop C4 (ne kumulativ-
no):

– Individualni športi: trener je v svoji karieri (s 
svojimi varovanci) dosegel medaljo na evropskem pr-
venstvu za invalide ali svetovnem prvenstvu za invalide 
ali paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali pa 
je s svojimi varovanci dosegel uvrstitve do 32. mesta na 
para-OI ali OI gluhih ali SP za invalide ali do 16. mesta 
na EP za invalide,

– Kolektivni športi: izkušnje posameznika pri 
delu – vodenje državne mladinske ali članske reprezen-
tance vsaj 1 leto.

– Miselni športi: prijavitelj lahko prijavi samo 
trenerje, ki so velemojstri oziroma velemojstrice.

– Za vsebinski sklop D:
– Posameznik ima izobrazbo 1. ali 2. bolonjske 

stopnje na področju kineziologije ali je diplomant prej-
šnjega programa smeri kondicijsko treniranje.

– Dosedanje delo posameznika na področju kine-
ziologije v praksi na področju športne rekreacije za vse 
starostne skupine in na področju športa starejših (gibalni 
programi za starejše).

Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti in na pod-
lagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje pogoje, ter 
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pojasnila o tem, kaj mora vloga vsebovati, da je formal-
no popolna, so podrobno opredeljena v točki 5. Navodil 
za prijavo.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse 
formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpi-
sne dokumentacije ter pri izločitvenih merilih ne bodo 
izločene, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javne-
ga razpisa za izbor operacije po merilih za ocenjevanje 
operacije, ki so navedena v nadaljevanju.

Splošna merila

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Kakovost predlogov ter utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stro-
škov

10

Kakovost predloga (prijave)
Visoka (jasno in popolno opredeljene aktivnosti, popolno vključevanje ciljnih 
skupin, pričakovani rezultati so jasno navedeni-povezava med rezultati in aktiv-
nostmi je jasna in popolna).

6

Srednja (niti niso dovolj jasno opredeljene aktivnosti, vključevanje ciljnih skupin 
niti ni dovolj podrobno opisano, pričakovani rezultati niti niso dovolj jasno nave-
deni-povezava med aktivnostmi in rezultati niti ni dovolj jasna)

3

Slaba (ni jasno opredeljene aktivnosti, vključevanje ciljnih skupin ni podrobno 
opisano, pričakovani rezultati niso jasno navedeni-povezava med aktivnostmi in 
rezultati ni jasna) 

1

Utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
Zelo ustrezna (glede na predvidene aktivnosti so vsi stroški realno in racionalno 
ocenjeni)

4

Ustrezna (stroški so realno ocenjeni, možne so manjše optimizacije). 2
2. Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks (sinergije) 10

Sinergije med tremi sklopi 10
Sinergije med dvema sklopoma 6
Sinergije znotraj sklopa C oziroma D, kot so predvidene z javnim razpisom 0

3. Vključenost sodelujočih konzorcijskih partnerjev (število javnih visokošolskih 
zavodov, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov, nacionalnih panožnih 
športnih zvez, zdravstvenih domov oziroma koncesionarjev na področju zdra-
vstva) 

10

25 ali več 10
od 19 do 24 8
od 12 do 18 5
11 ali manj 2

4. Reference poslovodečega partnerja 10
Izkušnje z izvajanjem projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske 
politike
3 ali več projektov 5
2 projekta 3
1 projekt 1
0 projektov 0
Izkušnje z izvajanjem drugih mednarodnih in evropskih projektov
4 ali več projektov 5
2 ali 3 projekti 3
1 projekt 1
0 projektov 0

5. Število vključenih posameznikov 10
50 ali več 10
od 36 do 49 8
od 16 do 35 5
15 ali manj 2
SKUPAJ točk: 50
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Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop A

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Bodoča izobrazba posameznika
Vključenost v podiplomski študij:

30

Doktorski študij na področju kineziologije 30
Doktorski študij na drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem špor-
tnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija ipd.) ali 
doktorski študij na področju prava v športu

20

2. Izkušnje posameznika pri delu
Leta vključenosti v praktično delo:

20

5 let ali več pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posamezni-
kov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih 
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje 
usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali 3 leta ali več na področju 
prava v športu

20

Od 3 do 4 let pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posame-
znikov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih 
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje 
usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali; 2 leti na področju prava 
v športu

15

Od 1 do 2 let pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posame-
znikov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih 
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje 
usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali 1 leto na področju prava 
v športu

10

3. Objave člankov posameznika s področja tekmovalnega rezultata v športu, 
v zdravje usmerjenega športa oziroma prava v športu (objava v COBISS-u)

10

Vsaj ena znanstvena objava ali vsaj 3 strokovne objave 10
Vsaj 2 strokovni objavi 8
Vsaj 1 strokovna objava 5
Nič od zgoraj naštetega 0
SKUPAJ točk: 60

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop B

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Uspešnost posameznika v športni karieri
Športnik je v individualni športni panogi v karieri dosegel (olimpijski ali neolimpij-
ski športi):

30

Zlato medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 30
Srebrno medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 20
Bronasto medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 15
Uvrstitev v finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu

8

Zlato medaljo na evropskem prvenstvu 15
Srebrno medaljo na evropskem prvenstvu 12
Bronasto medaljo na evropskem prvenstvu 8
Uvrstitev v finale na evropskem prvenstvu 4
Športnik je v kolektivni športni panogi v karieri dosegel
(olimpijski ali neolimpijski športi):
Uvrstitev v 1/2 finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu

15

Uvrstitev v 1/4 finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu

12

Uvrstitev v 1/8 finala na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu

8

Medaljo na evropskem prvenstvu 15
Uvrstitev v 1/2 finale na evropskem prvenstvu 12
Uvrstitev v 1/4 finale na evropskem prvenstvu 8
Uvrstitev v 1/8 finala na evropskem prvenstvu 4
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MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

2. Vključenost posameznika v proces pridobivanja formalne izobrazbe 20
Posameznik je vključen v proces pridobivanja, magistrskega študijskega progra-
ma druge stopnje ali 2. bolonjske stopnje

20

Posameznik je vključen v proces pridobivanja visokošolskega strokovno študij-
skega programa ali 1. bolonjske stopnje

18

Posameznik še ni vključen v proces pridobivanja izobrazbe oziroma usposablja-
nja

5

3. Razred športne panoge 10
Športne panoge v I. razredu 10
Športne panoge v II. razredu 8
Športne panoge v III. razredu 6
Športne panoge v IV. razredu 4
Športne panoge v V. razredu 2
SKUPAJ točk: 60

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop C

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Izkušnje posameznika pri delu na področju športa
Leta izkušenj

20

15 let ali več 20
od 10 do 14 let 16
od 5 do 9 let 12
4 leta ali manj 4

2. Izobrazba športne smeri oziroma usposobljenost posameznika za delo v športni 
panogi

12

Doktorat ali magisterij znanosti ali 3. bolonjska stopnja 12
Univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja 10
Visokošolska izobrazba ali 1. bolonjska stopnja 8
Najvišja stopnja usposobljenosti 4

3. Razred športne panoge 8
Športne panoge v I. razredu 8
Športne panoge v II. razredu 6
Športne panoge v III. razredu 4
Športne panoge v IV. razredu 3
Športne panoge v V. razredu 1
SKUPAJ točk: 40

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C1 (individualni športi)

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so osvojili:
(uvrstitve veljajo za olimpijske ali neolimpijske športe ter za uvrstitve v mladin-
skih ali članskih kategorijah)

40

1. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 40
2. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 38
3. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu 35
1. mesto na evropskem prvenstvu 33
Uvrstitev do 8. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 2. mesto na 
evropskem prvenstvu

30

Uvrstitev do 16. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 3. mesto 
na evropskem prvenstvu

26

Uvrstitev do 32. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; uvrstitev 
do 8. mesta na evropskem prvenstvu

23

Uvrstitev do 16. mesta na evropskem prvenstvu 20
SKUPAJ točk: 40
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MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

2. To merilo velja zgolj za športe, ki nimajo evropskih in svetovnih prvenstev: Izku-
šnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

15

6 let ali več 15
4 ali 5 let 10
1 do 4 let 5
SKUPAJ točk: 15

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C2 (kolektivni športi)

MERILO Št. točk po posa-
meznih merilih

Največje št. 
točk

1. Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

15

6 let ali več 15
4 ali 5 let 10
1 do 4 let 5
SKUPAJ točk: 15

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C3 (miselni športi)

MERILO Št. točk po posa-
meznih merilih

Največje št. 
točk

1. Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so dosegli vsaj:

30

1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice 30
3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice 25
2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice 20

2. Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

10

6 let ali več 10
4 ali 5 let 7
manj kot 4 leta 0
SKUPAJ točk: 40

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C4 (šport invalidov)

MERILO za individualne športe Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so osvojili: 

40

1. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem 
prvenstvu za invalide

40

2. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem 
prvenstvu za invalide

35

3. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem 
prvenstvu za invalide

30

1. mesto na evropskem prvenstvu za invalide 20
Uvrstitev do 8. mesta na parolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali 
svetovnem prvenstvu za invalide; 2. mesto na evropskem prvenstvu za inva-
lide

15

Uvrstitev do 16. mesta na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali 
svetovnem prvenstvu za invalide; 3. mesto na evropskem prvenstvu za inva-
lide

10

Uvrstitev do 32. mesta na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali 
svetovnem prvenstvu za invalide; uvrstitev do 8. mesta na evropskem prven-
stvu za invalide

5

Uvrstitev do 16. mesta na evropskem prvenstvu za invalide 2
SKUPAJ točk: 40
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MERILO za kolektivne športe Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

15

več kot 6 let 15
4 ali 5 let 10
1 do 4 let 5
SKUPAJ točk: 15

MERILO za miselne športe Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Uspešnost posameznika pri trenerskem delu
Varovanci posameznika (trenerja) so dosegli vsaj:

30

1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice 30
3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice 25
2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice 20

2. Izkušnje posameznika pri delu
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance

10

6 let ali več 10
4 ali 5 let 7
manj kot 4 leta 0
SKUPAJ točk: 40

Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop D

MERILO Št. točk po 
posameznih 

merilih

Največje št. 
točk

1. Izkušnje posameznika pri delu
Sodelovanje v kinezioloških programih (programi športne rekreacije in športa 
starejših), najmanj kot strokovno usposobljen kader (pri čemer manj obsežni 
program pomeni manj kot 20 udeležencev programa, bolj obsežni program pa 
20 ali več udeležencev programa)

20

Sodelovanje v več kot 3 bolj obsežnih celoletnih programih 20
Sodelovanje v 3 bolj obsežnih celoletnih programih ali sodelovanje v več kot 4 
manj obsežnih celoletnih programih

15

Sodelovanje do 2 bolj obsežnih celoletnih programih ali sodelovanje v 3 ali 4 
manj obsežnih celoletnih programih

10

Sodelovanje do 2 manj obsežnih celoletnih programih 0
2. Izobrazba na področju kineziologije 10

2. bolonjska stopnja na področju kineziologije ali
diplomant prejšnjega programa kondicijskega treniranja

10

diplomant kineziologije (UNI)
1. bolonjska stopnja na področju kineziologije

5

3. Objave člankov posameznika s področja športne rekreacije, športa starejših 
(objava v COBISS-u) 

10

Vsaj ena znanstvena objava ali 3 strokovne objave 10
Vsaj 2 strokovni objavi 8
Vsaj 1 strokovna objava 5
Nič od zgoraj naštetega 0

4. Vključenost konzorcijskega partnerja, ki pokriva področje, kjer živi večja rom-
ska skupnost

10

Da 10
Ne 0
SKUPAJ točk: 50
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Ocenjevali se bodo vsi posamezniki, ki jih bo prijavi-
telj prijavil ter bodo izpolnjevali pogoje in merila.

Vsota točk po vseh merilih pomeni skupno število 
točk posameznega prijavitelja in je sestavljena iz dose-
ženega števila točk pri splošnih merilih in iz doseženega 
števila točk za največ 6 posameznikov iz sklopa A, 11 
posameznikov iz sklopa B, 30 posameznikov iz sklopa 
C ter 5 posameznikov iz sklopa D, ki bodo ocenjeni 
z največjim številom točk.

V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako 
skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo 
dosegel večje število točk, pri čemer se bodo upošteva-
le točke iz splošnih meril številka 3, 4 in 5 ter točke za 
4 posameznike iz sklopa A, 8 posameznikov iz sklopa 
B, 22 posameznikov iz sklopa C ter 4 posameznike iz 
sklopa D, ki bodo ocenjeni z največjim številom točk.

Vsako vlogo bosta ocenila dva člana komisije, pri 
čemer se bo končna ocena izračunala kot povprečje 
točk obeh ocenjevalcev. V primeru, da se bodo točke 
obeh ocenjevalcev zelo razlikovale, bo vlogo ocenil še 
tretji član komisije. Končna ocena se bo v tem primeru 
izračunala kot povprečje najbližjih dveh ocen. Bolj po-
droben opis ocenjevanja je opredeljen v Navodilih za 
prijavo, v točki 11.

Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti in na pod-
lagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje merila, so po-
drobno opredeljena v točki 5. Navodil za prijavo.

Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli največje 
število točk.

Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitiv-
no ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, 
bodo vloge z najvišjim številom točk izbrane do porabe 
sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 7.000,000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 500.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 300.000,00 EUR, 
od tega:

– 240.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 60.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 200.000,00 EUR, 
od tega:

– 160.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 40.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2017: 1.300.000,00 EUR, 

od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 780.000,00 EUR, 

od tega:
– 624.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 156.00,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 520.000,00 EUR, 
od tega:

– 416.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 104.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2018: 1.300.000,00 EUR, 

od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 780.000,00 EUR, 

od tega:
– 624.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 156.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 520.000,00 EUR, 
od tega:

– 416.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 104.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2019: 1.100.000,00 EUR, 

od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 660.000,00 EUR, 

od tega:
– 528.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 132.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 440.000,00 EUR, 
od tega:

– 352.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 88.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, 

od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, 

od tega:
– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, 
od tega:

– 320.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2021: 1.000.000,00 EUR, 

od tega:
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– za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, 
od tega:

– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, 
od tega:

– 320.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2022: 800.000,00 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 480.000,00 EUR, 

od tega:
– 384.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Iz-

boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 96.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 320.000,00 EUR, 
od tega:

– 256.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 64.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-

položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) 
nastale od dne 1. 4. 2016 do dne 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dne 1. 4. 2016 do dne 10. 10. 2022.

Predviden rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se 
bodo financirale v okviru razpisanih sredstev, je 1. 4. 
2016. Zaključek izvajanja aktivnosti Izpeljava operacije 
Razvoj kadrov v športu je 31. 8. 2022, zaključek izvaja-
nja aktivnosti Podpora izpeljavi Razvoja kadrov v športu 
pa 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vsebina in priprava vloge na javni razpis je podrob-

neje opredeljena v Navodilih za prijavo.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjat.

9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-
konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški plač in druga povračila stroškov dela za-

poslenih na operaciji,
– prispevki delodajalcev za socialno varnost,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– posredni stroški v pavšalu brez dokazil v viši-

ni 15 % neposrednih upravičenih stroškov (neposredni 
upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa pred-
stavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške 
so stroški plač in druga povračila stroškov dela zapo-
slenih na operaciji in prispevki delodajalcev za socialno 
varnost),

– standardni strošek na enoto (za sklop 
A 13,70 EUR, za sklop B 10,14 EUR, za sklop 
C 13,76 EUR ter za sklop D 13,76 EUR na uro),na pod-
lagi metodologije, št. 5440-20/2015/3, dne 25. 3. 2016 
in spremembo metodologije, št. 5442-14/2016/11, z dne 
26. 5. 2016,

– DDV (davek na dodano vrednost).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-

zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo, tč. 
3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske po-
litike v programskem obdobju 2014–-2020 in tč. 2 ve-
ljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Poleg dokazil za dokazovanje upravičenih stroškov, 
navedenih v Navodil Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–-2020, bo moral 
upravičenec za dokazovanje upravičenosti stroška na 
enoto poslati tudi naslednja dokazila: mesečni obračun 
ur za posameznika (dejansko opravljene ure, pomno-
žene z vrednostjo ure na enoto) ter mesečno časovnico 
z opisom vsebine dela po dnevih (obliko obeh obrazcev 
določi ministrstvo). Strošek na enoto je natančneje opre-
deljen v Metodologiji za določitev višine stroška na eno-
to izvedbe operacije Razvoj kadrov v športu 2016-2022.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predlo-
žiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede 
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so 
navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
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politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni doku-
mentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezij-
ske politike v programskem obdobju 2014–2020).

Kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo 
vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinan-
ciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za 
izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da 
se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, 
pomembna za operacijo.

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 lahko ministr-
stvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za 
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila 
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z ob-
veznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku 
najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, 
da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije 
izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 
120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri 
čemer višina posameznega predplačila ne sme prese-
gati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem 
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko 
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za priho-
dnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k po-
godbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več pred-
plačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, 
navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpol-
njevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje 
v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in sol-
ventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki 
želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, 
bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustre-
znih dokazil.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-
števati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpol-
njeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil 
MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014-2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s stra-
ni ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri iz-
vajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljav-
nimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014-2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
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ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se 
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo držav-
nih pomoči.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I in 
če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013/EU dolžan 

spremljali in ministrstvu zagotavljati podatke o dosega-
nju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po 
anonimnem vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vpra-
šalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremlja-
nja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani 
ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval ne-
resnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli druge-
ga vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor 
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo 
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja 
z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Re-
publike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 7. 
2016 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo 
v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno ozna-
ko »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Razvoj kadrov 
v športu««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 12. 7. 2016 ob 
12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, Ljub ljana in ne bo javno zaradi 
obsežne prijavne dokumentacije.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
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tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo 
vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinan-
ciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za 
izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da 
se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, 
pomembna za operacijo.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupraviče-
no niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od preje-
ma sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor 
z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov edita.djogic@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 094-8/2016-1 Ob-2356/16

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2016

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni 
list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za pode-
ljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) po-
zivamo organe in organizacije na področju športa (Olim-
pijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacio-
nalne in druge športne zveze, športna društva), druge 
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate 
za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2016.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Repu-
blike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na 
področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih pri-
znanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in 
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj 
so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenske-

ga športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali 
druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija 
slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju sloven-
skega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat 
naslednje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter 

ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali 
s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek 

lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko 

podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo 
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske 
športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko pode-

li, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli se-

gmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega 

športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji 

določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega 

športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa lahko prejme posameznik ali organizacija 
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izse-
ljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju sloven-
skega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel 
pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju 
organizacijskega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa 
se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset 
let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal 
množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in 
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne 
uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo sve-
tovne ali evropske športne federacije oziroma na ura-
dnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Med-
narodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne 
športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli 

kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta 

športa.
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4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji 
določene panoge oziroma športa v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in po-
pularizaciji določene športne panoge oziroma športa 
v Sloveniji lahko prejme športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in po-
pularizaciji določene športne panoge oziroma športa 
v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, 

osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju 
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je 
potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lah-
ko dobijo na spletnih straneh ministrstva http://www.
mizs.gov.si oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 
16, Ljub ljana.

Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata 

za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za 

organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v pre-

teklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, 

zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloud-
kovega priznanja,

8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v za-

prti ovojnici na naslov Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
“za priznanja Stanka Bloudka” in sicer najkasneje do 
petka, 16. decembra 2016.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upošteva-
li le predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom 
do predpisanega roka. Predlogi se štejejo za pravoča-
sne tudi v primeru, če so bili zadnji dan predpisanega 
roka oddani priporočeno na pošti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 4300-17/2015 Ob-2367/16

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o postop-
ku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), 
Sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih 
pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Ura-
dni list RS, št. 93/14) in Programa spodbujanja kon-
kurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 
(sklep Vlade Republike Slovenije št. 00726-19/2013/7, 

z dne 25. 7. 2013) Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju MGRT) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij  

ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest 
na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje  

za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena 
in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin 
Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Namen javnega razpisa je 
spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvar-
janje novih delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanj-
šati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omo-
gočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
– vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z go-

spodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vsaj 18 mesecev:

– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah 
– ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in

– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od pro-
daje;

– ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem 
območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico 
in/ali poslovno enoto. V primeru, da se začetna investici-
ja nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote (skladno 
s predmetom javnega razpisa), so upravičeni tudi tisti 
prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju regi-
strirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na 
dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;

– ki bodo investicijo izvedli na upravičenem ob-
močju;

– niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega 
prenehanja ali likvidacije;

– ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list 
RS, št. 44/07 – UPB, 51/11, 39/13 in 56/13) ter 18. točki 
2. člena Uredbe 651/2014/EU;

– niso insolventne glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr.);

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih 
pomoči;

– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podje-
tja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja 
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, – ura-
dno prečiščeno besedilo);

– so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 
– ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja de-
narja in financiranja terorizma.

2.2. Upravičeni projekti so:
– projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če 

gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih 
letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne 
povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma števila 
zaposlenih;
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– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo 
ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za 
veliko podjetje) ohranjajo obstoječa in na novo ustvar-
jena delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od 
datuma oddaje vloge oziroma povprečje zadnjega ob-
računskega obdobja (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015), če 
je to število večje);

– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem ob-
močju;

– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na 
dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja 
in soglasja;

– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki 
jih predpisuje ta javni razpis;

– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno 
slovensko in evropsko zakonodajo.

3. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 

560.000,00 evrov. Višina nepovratnih sredstev lah-
ko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 
500.000,00 evrov.

Proračunska sredstva so zagotovljena na proračun-
ski postavki PP 989110 – Dodatni ukrepi za problemska 
območja. Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanj-
šane pravice porabe na proračunski postavki, lahko 
MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofi-
nanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi 
novo vrednost ali dinamiko izplačil.

4. Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na 

podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. prigla-
sitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.

Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih po-
moči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis odda-
na pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvaja-
nja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obve-
zujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. 
Začetek del pomeni prvo pravno zavezujočo zavezo za 
naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere 
investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme 
preseči:

– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala pod-
jetja,

– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje 
velika podjetja in

– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika 
podjetja.

Za opredelitev podjetja in njegove velikosti se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 
2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HT
ML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL).

5. Obdobje upravičenih stroškov: obdobje za kate-
rega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko 
leto 2016. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali 
in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni 
razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo 
(najkasneje 28. 10. 2016).

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih 

in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stro-
ški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem raz-
pisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni 
stroški po tem javnem razpisu naslednji:

– stroški nakupa strojev in opreme;
– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos 

tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, bla-
govnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega 
znanja;

– stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da 
so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema 
in predstavlja sestavni del nabavljene opreme;

Zadnji/prekluzivni rok za izstavitev zahtevkov za 
izplačilo v letu 2016 je 28. 10. 2016.

7. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, je 11. julij 
2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po po-
šti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje 
na pošto do 24. ure.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili 
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga 
– 3JR HRT 2016 št. 4300-16/2016 in s polnim nazivom 
in naslovom prijavitelja.

8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog se bo začelo pred-
vidoma 13. 7. 2016. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT 
v Ljub ljani in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in 
pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna 
komisija.

9. Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 

javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril:

I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 35 točk)
A. Bonitetna ocena (največ 20 točk)
B. Lokacija projekta (največ 10 točk, Vir podatkov: 

SURS, zadnji objavljeni mesečni podatek)
C. Število zaposlenih (največ 5 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Število novo ustvarjenih delovnih mest, izraženo 

v delovnih urah (za mala in mikro podjetja skupaj naj-
več 30 točk, za srednja in velika podjetja skupaj največ 
20 točk)

B. Namen in cilj investicije (največ 25 točk)
C. Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne inve-

sticije (največ 10 točk).
Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, 

ki bodo prejeli 50 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofi-
nanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

10. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, 
ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge 
na javni razpis so navedeni v razpisni dokumentaciji, 
ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena 
na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/jav-
ne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo 
razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del 
razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori 
na vprašanja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4300-18/2016/1 Ob-2368/16

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – 
v nadaljevanju: ZJF), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona 
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o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352, 
z dne 24. 12. 2013), Sheme de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, 
št. priglasitve M001-2399245-2015, Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju MGRT) objavlja

javni razpis
za spodbujanje gospodarskega razvoja  

na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih 
narodnih skupnosti v letu 2016

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Projekti na narodno mešanih območjih z italijansko 

narodno skupnostjo predstavljajo sklop A. Projekti na 
narodno mešanih območjih z madžarsko narodno sku-
pnostjo predstavljajo sklop B.

Upravičena območja, na katerih bo možno sofinan-
ciranje izvajanja projektov so:

1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko na-
rodno skupnostjo v naslednjih naseljih:

– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žit-
kovci/ Zsitkóc,

– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Ka-
pornak,

– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szen-
tlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Pro-
senjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Ka-
movci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ 
Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dol-
govaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ 
Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsóla-
kos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/ Csente, Doli-
na/ Völgyifalu,Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, 
Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ 
Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in

– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
2. Na narodno mešanih območjih z italijansko naro-

dno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih 
skupnostih:

– v Občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Ja-

godje,
– v Občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Berto-

cchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Cre-
vatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ 
Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ 
Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in

– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ 
Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Se-
zza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.

2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge 

na ta javni razpis vsaj 6 mesecev registrirane po Za-
konu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13 in 55/15) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem ob-
močju vsaj 6 mesecev registriran sedež, podružnico 
in/ali poslovno enoto,

2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju,
3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 

družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 44/07 – UPB, 51/11, 39/13, 56/13 in 
27/16 – ZFPPIPP-G) ter 18. točka 2. člena Uredbe 
651/2014/EU),

4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16 in 31/16 – odl. US),

5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podje-
tja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslo-
vanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, 
– uradno prečiščeno besedilo),

7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 
– ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja de-
narja in financiranja terorizma,

8. so na dan prijave registrirane za opravljanje de-
javnosti v Republiki Sloveniji,

9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do 
»de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Po-
moč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),

11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih 
preteklih razpisov,

12. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje.
2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, 

v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil 
dokazila o njihovem plačilu,

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-

stinami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev 

opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili pla-
čani v obdobju upravičenosti,

– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– pro izvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v na-
jem drugim sub jektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na pre-
jemnika sredstev,

– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
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– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temelj-

na načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni 
ceni).

3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovra-

tnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2016 znaša 
500.000,00 EUR.

Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena 
na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo PP 160045 Razvoj območij narodno-
sti, EP 2130-16-0006.

3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 

proračunskih sredstev. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanj-
šane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, 
lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe 
o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

Razpoložljiva sredstva se delijo med območjema 
madžarske (sklop B) in italijanske (sklop A) narodne 
skupnosti v razmerju 70: 30.

2016
SKLOP A 150.000
SKLOP B 350.000
SKUPAJ 500.000

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop 
javnega razpisa, odvisno od območja, na katerem bodo 
izvajali projekt. Strokovna komisija za izvedbo javnega 
razpisa lahko s sklepom odloči o drugačni razporeditvi 
sredstev med sklopoma, če je to smiselno glede na 
število prejetih vlog in razpoložljiva sredstva za posa-
mezni sklop.

Najnižja višina zaprošenih sredstev za oba sklopa 
je 30.000,00 EUR, najvišja pa je omejena s pravilom »de 
minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih 
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR če gre za 
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju 
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino 
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v ob-
dobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, 
ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

4. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa 

se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, 
št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013)) (v nadaljevanju Uredba Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« po-
moči« niso upravičena podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce;

2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. če je pomoč pogojene s prednostno rabo doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev drža-
ve, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012.

5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko 
leto 2016. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali 
in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni 
razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo 
(najkasneje 28. 10. 2016).

6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov 

ministrstva, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana, je 10. julij 
2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po po-
šti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje 
na pošto (poštni žig).

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpi-
sno dokumentacijo n sicer v zaprti ovojnici z ustrezno 
navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: 
»Ne odpiraj – vloga – JR ANS 2016 št. 4300-18/2016 in 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z navedbo 
sklopa na katerega prijavitelj prijavlja projekt. Prijavitelji 
lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega raz-
pisa, odvisno od območja, kjer se bo projekt izvajala.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 5: 
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navo-
dili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti 
napisane v slovenskem jeziku.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka, bodo zavr-
žene in vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma 12. julija 
2016. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljub ljani 
in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno iz-
polnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, 
popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za 
ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj.

7. Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 

javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril:

I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 30 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
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B. Število zaposlenih (10 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Mnenje ANS (največ 25 točk),
B. Namen in cilji investicije (največ 15 točk),
C. Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije 

(največ 15 točk),
D. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 

(največ 10 točk)
Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, 

ki bodo prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofi-
nanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

8. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki 
bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na 
javni razpis so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki 
bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na 
spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministr-
stvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Interesenti lahko 
prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-37/2016/1 Ob-2389/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15 in 32/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z De-
legirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. ja-
nuarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in po-
stopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi 
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države člani-
ce, UL L št. 97, z dne 13. 4. 2016, str. 1–5;, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-

ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 
8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določ-
bami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim 
kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim 
skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Ured-
be Komisije (ES) št. 1848/2006, UL L št. 293, z dne 
10. 11. 2015, str. 6–10); v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1, zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013, UL L št. 211, 
z dne 8. 8. 2015, str. 7–8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18, zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 
2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 
glede spremembe in vsebine programov razvoja pode-
želja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih 
za pretvorbo v glave velike živine, UL L št. 115, z dne 
29. 4. 2016, str. 33–36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014), nazadnje spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne 
14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Ured-
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be (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1, v nadalj-
njem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za pod-
poro iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem 
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani 
programa razvoja podeželja (http://www.program-pode-
zelja.si) objavlja,

2. javni razpis za Podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

za leto 2016
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene 
izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti 
pri delu ter znižanju stroškov pridelave. 

Razpisana sredstva po sklopih: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
40.000.000 EUR. Od tega:

– 1.000.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),

– 24.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen 
samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter

– 15.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 30.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU

– 10.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
(v nadaljnjem besedilu: EKSRP) 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI 

Začetek vnosa vloge na javni 
razpis in zaključek javnega 
razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 4. 7. 2016 do 
vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.

Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, 
ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.

Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev 10. junij 2019.

Cilja podukrepa: – Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje 
odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana

tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si

– INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji)
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2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kme-

tijskih gospodarstev (v nadaljevanju: podukrep: 4.1) je 
skladno s 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe na-
menjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetij-
skih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012, str. 47), (v 
nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) v izvajanje 
tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja 
okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 
in sicer za:

– tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter 
objektov namenjenih reji domačih živali,

– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.
2. Skladno z drugim odstavkom 5. člena uredbe 

se glede na cilje iz PRP 2014–2020 naložbe iz prejšnje 
točke delijo na:

a) naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodar-
stev, ki so usmerjene v:

– zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in 
amonijaka iz kmetijske pro izvodnje, zlasti živinoreje: 
hlevska oprema za odgnojevanje ter oprema skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila,

– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim 
spremembam: hlevska oprema, ki zmanjšuje stres in 
povečuje zračenje ter osvetlitev (npr. čohala, krtače, 
pršilniki, ventilatorji, gumijaste obloge, senzorji za osve-
tlitev, ipd.);

– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z ve-
čjo uporabo lesa,

– uvajanje obnovljivih virov energije (v nadaljnjem 
besedilu: OVE) razen za pridobivanje energije iz sonč-
nega vira in pro izvodnjo bioplina,

– gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter 
v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje 
meteorne vode ter ureditev greznic in čistilnih naprav),

– ekološko pridelavo hrane;
b) naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih 

gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktiv-
nosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne 
učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter dosega-
nja višje dodane vrednosti kmetijskih pro izvodov.

3. Skladno z 9. členom Uredbe so glede na velikost 
naložbe iz 1. točke tega poglavja lahko:

– majhne naložbe do vključno 15.000 eurov skupne 
priznane vrednosti naložbe;

– enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 
200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;

– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne pri-
znane vrednosti naložbe.

3. Vlagatelj
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je 

vlagatelj do podpore nosilec kmetijskega gospodarstva, 
ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v na-
daljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost 
v Republiki Sloveniji.

2. Če je vlagatelj mladi kmet, se skladno z drugim 
odstavkom 6. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet fizič-
na oseba, ki je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo 
v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je 
ob vložitvi vloge na javni razpis:

– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 

za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom 
povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o iz-
vajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 

kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15 in 
38/16).

3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 
iz prejšnje točke se šteje najmanj:

– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj 
na kmetijskem gospodarstvu.

4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz 2. točke 
tega poglavja so naslednje dejavnosti: živilsko-predelo-
valna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in goz-
darska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij iz prejšnje točke je določen v Prilogi št. 4 
k razpisni dokumentaciji.

5. Vlagatelj dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega 
poglavja z dokazilom oziroma izjavo o najvišji doseženi 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje vlagatelja se štejejo:

– pokojninska in invalidska zavarovalna iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti, ali

– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi 
podatkov iz RKG ali

– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar 
vlagatelj dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospo-
darstva, na katerem je vlagatelj te izkušnje pridobival.

6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja 
samostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim 
odstavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke nanašajo 
na samostojnega podjetnika posameznika.

7. Kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva 
iz 2. točke tega poglavja se skladno s četrtim odstavkom 
6. člena Uredbe šteje:

– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, 
ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij iz PRP 2007-2013 ali

– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, 
ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti 
za mlade kmete iz PRP 2014–2020.

8. Če vlagatelj iz 2. točke tega poglavja ni prejel 
odločbe iz prejšnje točke, se skladno s petim odstav-
kom 6. člena Uredbe kot prva ustanovitev kmetijskega 
gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca 
kmetijskega gospodarstva v RKG.

9. Če je vlagatelj iz 1. točke tega poglavja organiza-
cija pro izvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno 
naložbo iz 12. člena Uredbe, mora biti skladno s šestim 
odstavkom 6. člena Uredbe:

– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in
– biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo prizna-

nje organizacij pro izvajalcev.
10. Če gre za majhne naložbe, so skladno s sed-

mim odstavkom 6. člena Uredbe do podpore upravičeni 
le nosilci kmetij. Majhna naložba se ne more izvajati kot 
kolektivna naložba iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe.

11. Če gre za kolektivno naložbo iz tretjega od-
stavka 5. člena Uredbe, je ne glede na 1. točko tega 
poglavja inskladno z osmim odstavkom 6. člena Uredbe 
upravičenec do podpore:

– organizacija pro izvajalcev, priznana po predpisih, 
ki urejajo priznanje organizacij pro izvajalcev,

– zadruga ali
– skupina kmetov.
12. Skupina kmetov iz tretje alineje prejšnje točke 

je skladno z devetim odstavkom 6. člena Uredbe par-
tnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
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vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki 
vsebuje obvezne elemente iz Priloge št. 13 k razpisni 
dokumentaciji.

13. Pogodba o sodelovanju iz prejšnje točke se 
skladno z desetim odstavkom 6. člena Uredbe sklene 
najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektiv-
ne naložbe.

14. Član skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja na dan oddaje vloge na javni razpis skla-
dno s enajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne sme imeti:

– v uporabi več kot 70 odstotkov kmetijskih ze-
mljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, 
kar je razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge oziroma

– v reji več kot 70 odstotkov GVŽ, ki jih imajo v reji 
vsi člani skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih živali 
v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih 
živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: 
evidenca rejnih živali).

15. Vsak član skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke tega poglavja skladno z dvanajstim odstavkom 
6. člena Uredbe za izvedbo kolektivne naložbe prispeva 
skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri 
čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 
70 odstotkov skupnega prispevka te skupine k naložbi, 
kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi iz 
12. točke tega poglavja. Prispevek posameznega člana 
skupine kmetov ne more biti izključno prispevek v naravi 
v skladu s 97. členom Uredbe.

16. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja skladno s trinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki na-
stopa v imenu te skupine in ima naslednje naloge:

– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v raz-
merju do ARSKTRP in MKGP;

– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je 
potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za 
izplačilo sredstev (npr. poslovni načrt, projekt za izvedbo 
del, projekt izvedenih del);

– vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka 
prvega odstavka 27. člena Uredbe;

– vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določajo 
11. točka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti 
odstavek 102. člena in 103. člen Uredbe;

– sporoča na ARSKTRP vse morebitne spremembe 
pogodbe o sodelovanju iz 12. točke tega poglavja.

17. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja ne smejo biti povezani na način, opredeljen 
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU).

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Predložiti mora popolno vlogo skladno z zahteva-

mi iz tega javnega razpisa in na prijavnih obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. Skladno s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predlo-
žene dokumente izdane v tujem jeziku zagotoviti slo-
venski prevod s strani sodnega tolmača, ki je imenovan 
za stalnega sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za 
pravosodje.

3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe, pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega 
odstavka 99. člena Uredbe, ne sme začeti z deli, niti pre-
vzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje 
materiala, opreme, storitev ali del. Pripravljalna dela, kot 
je pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti, 
se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe. Vlagatelj, ki 
je zavezan javnemu naročanju pred datumom upraviče-
nosti stroškov ne sme začeti postopka javnega naroča-
nja. Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti.

4. Skladno z 2. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim odstavkom 57. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPV-
HVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: zakon, ki 
ureja kmetijstvo).

5. Skladno s 1. točko 10. člena in 3. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

6. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno 
s 4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

7. Skladno s 5. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države.

8. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne 
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvida-
cije ali izbrisa iz registra.

9. Če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik 
posameznik, skladno z 8. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju.

10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vre-
dnost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži izja-
vo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

– vlagatelj, ki je identificiran za namene DDV iz 
naslova opravljanja dejavnosti oziroma ima pravico do 
pavšalnega nadomestila vstopnega DDV, na katero se 
navezuje podprta naložba, do povračila stroška DDV 
ni upravičen, če ima pravico do odbitka DDV v skladu 
z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 
št. 117/06);

– do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlaga-
telj, ki ni identificiran za namene DDV iz naslova opra-
vljanja dejavnosti oziroma nima pravice do pavšalnega 
nadomestila vstopnega DDV, na katero se navezuje 
podprta naložba, niti ni iz naslova opravljanja dejavnosti, 
na katero se navezuje podprta naložba za namene DDV 
oziroma pravice do pavšalnega nadomestila DDV iden-
tificiran eden od članov kmečkega gospodinjstva, zave-
zancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru mora 
podati ustrezno izjavo in dokazila, kot izhaja iz Dokazila 
4.4 iz prijavnega obrazcai;

– vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz na-
slova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje pod-
prta naložba, je pa za namen DDV identificiran oziroma 
ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV član kmeč-
kega gospodinjstva, in sicer ne za dejavnost, na katero 
se navezuje podprta naložba, sicer lahko uveljavlja DDV 
kot upravičen strošek, vendar mora v tem primeru podati 
izjavo, da član kmečkega gospodinjstva nima pravice 
do uveljavljanja odbitka DDV v zvezi s podprto naložbo 
po predpisih, ki urejajo DDV, ki je del razpisne dokumen-
tacije k javnemu razpisu v okviru Dokazila št. 4.4;
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– vlagatelj, ki je bil identificiran za namene DDV 
oziroma ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV, 
vendar mu je v obdobju od oddaje vloge na javni raz-
pis do oddaje zahtevka za izplačilo sredstev prenehala 
identifikacija, lahko uveljavlja DDV kot upravičen stro-
šek za osnovna sredstva in nepremičnine le v delu, za 
katere po predpisih, ki urejajo DDV nimajo pravice do 
odbitka DDV;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na določbe iz prve, druge, tretje in četrte 
alineje te točke, lahko v primeru naložbe v osnovna 
sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene 
za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša naložba, 
uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti celotnega 
vlagatelju zaračunanega DDV.

11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo.

12. Skladno z 12. točko prvega odstavka 100. člena 
ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge na javni razpis 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije naložbe v skla-
du z 2. točko 9. poglavja tega javnega razpisa. Če gre 
za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke prejšnjega 
poglavja, mora vsak član te skupine kmetov izkazati 
zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno 
ovrednoteni prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogod-
be o sodelovanju pri naložbi.

13. Skladno s 13. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

14. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je 
ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se 
skladno s 14. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot 
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem de-
ležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, 
ki jo upravičeni prostori zasedajo.

15. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti skladno s 15. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe iz priložene projektne doku-
mentacije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo,

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in 
stroškov,

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis.

16. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna dela 
na obstoječem objektu ali nakup opreme in upravičenec 
ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja 
ta naložba, mora imeti skladno s 16. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe sklenjeno dolgoročno pogodbo 
o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje 
najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za 
naložbo ter overjeno soglasje lastnika ali solastnika k na-
ložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke.

17. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba 
v gradnjo novega objekta, mora imeti upravičenec skla-
dno s 17. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.

18. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko 
vzdrževanje objekta, mora skladno z 19. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

19. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora 
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
glasiti na vlagatelja.

20. Objekt iz 18. točke tega podpoglavja mora biti 
skladno s 21. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar 
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.

21. Če gre za naložbo v opremo ali investicijsko 
vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z ured-
bo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost 
gradnje,:

– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora skladno 
s prvo alinejo 22. točke prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje za obstoječi objekt,

– nezahteven objekt, mora skladno z drugo aline-
jo 22. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vla-
gatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
obstoječi objekt.

22. Računi za morebitne že nastale splošne stro-
ške in predračuni se morajo skladno s 23. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe glasiti na vlagatelja. Če 
gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, se račun in predračun glasi na člana 
skupine kmetov.

23. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.

24. Če gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 
tretjega poglavja javnega razpisa morajo pogoje iz 3. 
do 23. točke tega poglavja, izpolnjevati vsi člani skupi-
ne kmetov.

25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vložiti 
zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike za leto 2016.

26. Če so naložbe povezane s čebelarsko dejavno-
stjo iz 18. člena Uredbe oziroma je kmetijsko gospodar-
stvo brez kmetijskih površin, skladno s 3. točko 10. člena 
Uredbe oddaja zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, 
ni obvezna, vendar pa mora imeti vlagatelj urejene po-
datke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.

27. Skladno s 4. točko 10. člena Uredbe mora biti 
naložba ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z inter-
no stopnjo donosnosti, ki se izračuna v skladu s Prilogo 
št. 8 k razpisni dokumentaciji in sicer na naslednji način:

– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke druge-
ga odstavka 5. člena Uredbe, mora biti interna stopnja 
donosnosti naložbe pozitivna,

– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v izbolj-
šanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev iz 2. toč-
ke drugega odstavka 5. člena Uredbe, mora biti interna 
stopnja donosnosti naložbe višja od dolgoročne obre-
stne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije 
na dan objave javnega razpisa.

28. Če gre za enostavne in zahtevne naložbe, mora 
vlagatelj skladno s 5. točko 10. člena Uredbe predložiti 
poslovni načrt, v katerem izkaže:

– ekonomsko upravičenost naložbe iz 27. točke 
tega podpoglavja in

– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz dru-
gega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem 
se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih stroškov, 
ki so opredeljeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji;

29. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa skladno s 6. točko 10. člena Uredbe prispe-
va k horizontalnim ciljem iz druge alineje prejšnje točke, 
če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa na m2 
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bruto površine, kar mora biti razvidno iz projektne doku-
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;

30. Pri naložbi v zbiranje vode morajo skladno 
s 7. točko 10. člena Uredbe imeti objekti za shranjevanje 
vode zmogljivost vsaj 10 m3.

31. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja 
mora biti skladno s 8. točko 10. člena Uredbe izdelan za 
ekonomsko dobo naložbe in vsebovati sestavine, dolo-
čene v Prilogi št. 7 k razpisni dokumentaciji.

32. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja 
mora skladno z 9. točko 10. člena Uredbe za:

a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih 
in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziro-
ma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje 
od 1. januarja do 31. decembra;

b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega iz-

kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra ali

– na pokritju, opredeljenem v Prilogi št. 11 k razpisni 
dokumentaciji;

33. Ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke 
poslovni načrt skladno z 10. točko 10. člena Uredbe 
ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec 
ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prej-
šnje točke.

34. Ne glede na določbe 32. točke tega podpoglavja 
mora biti poslovni načrt skladno z 11. točko 10. člena 
Uredbe izdelan na podlagi pokritja, če gre za upravičen-
ca iz 11. točke 3. poglavja javnega razpisa.

35. Če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za 
namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti iz 7. točke 
prvega odstavka 26. člena Uredbe skladno z 12. točko 
10. člena Uredbe v prijavnem obrazcu navesti stanje 
kmetijskega gospodarstva pred in po naložbi.

36. Pri enostavni in zahtevni naložbi mora upravi-
čenec skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledar-
skem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz opravlja-
nja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren prihodek, ki 
mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot 
primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto 
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM), ki 
je v letu 2015 znašala 9.488,76 evrov.

37. Ena PDM iz prejšnje točke je obseg del 1.800 ur 
letno. Izračunana vrednost 1 PDM na kmetiji predstavlja 
naslednje vrednosti:

– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstve-
no zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti (1 PDM),

– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na 
kmetiji (1 PDM),

– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na 
kmetiji se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela, in je zdravstven zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela (0,5 PDM),

– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji 
(0,5 PDM),

– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3 

PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
38. Za eno PDM pri pravnih osebah in samostojnem 

podjetniku posamezniku se upošteva:

– ena oseba v delovnem razmerju za polni delovni 
čas oziroma

– oseba, ki je nosilec dejavnosti.
39. Če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno 

naložbo, se ne glede na določbo 36. točke tega podpo-
glavja skladno s 14. točko 10. člena Uredbe pri izračunu 
primernega prihodka upravičenca upošteva letni priho-
dek članov zadruge, organizacije pro izvajalcev oziroma 
skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev ob 
oddaji vloge na javni razpis in za katere je iz poslovnega 
načrta razvidno, da bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
pri čemer se prihodek ugotavlja na podlagi pokritja iz 
Priloge št. 11 k razpisni dokumentaciji.

40. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 5. 
in 25. točke tega podpoglavja javnega razpisa skladno 
s 15. točko 10. člena Uredbe izpolnjevati vsi člani za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
to naložbo, kar je razvidno iz poslovnega načrta ali vsi 
člani skupine kmetov.

41. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja za-
druga, mora pogoj iz 5. in 25. točke tega podpoglavja 
javnega razpisa skladno s 16. točko 10. člena Uredbe 
izpolnjevati več kot polovica članov zadruge.

42. Pri zahtevni naložbi mora upravičenec skladno 
s 17. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela 
v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah 
mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 
0,5 PDM.

43. Če gre kolektivno naložbo, morajo skladno 
s 18. točko 10. člena Uredbe, obseg dela iz prejšnje 
točke zagotavljati člani zadruge, ali organizacije pro-
izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziro-
ma člani skupine kmetov iz 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa.

44. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, je treba skladno s 20. toč-
ko 10. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti okolje-
varstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben.

45. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev iz pod a) 2. točke 2. poglavja javnega raz-
pisa, mora vlagatelj skladno s prvim odstavkom 11. čle-
na Uredbe izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar 
pomeni, da ima glede na zadnjo oddano zbirno vlogo 
oziroma evidenco rejnih živali:

– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasa-
dov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah,

– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha zelenjadnic, vključno z rastli-

njaki, pridelavo jagod in nasadi trajnih rastlin na njivskih 
površinah,

– v uporabi vsaj 20 ha njiv ali
– v reji vsaj za 10 GVŽ rejnih živali;
b) kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v pre-

usmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima 
v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis vsaj 50 odstot-
kov vseh kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko 
kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, kar je 
razvidno iz oddane zbirne vloge v letu 2016;

c) kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko 
območje skladno s predpisom, ki določa razvrstitev kme-
tijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost, in izvaja eno od naslednjih na-
ložb:

– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov za skla-

diščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
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– zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev kompostarn,
– tehnološka posodobitev hlevov,
– nakup opreme za skladiščenje in transport živin-

skih izločkov.
46. Če gre za kolektivno naložbo se skladno z dru-

gim odstavkom 11. člena Uredbe:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz pod a) 

prejšnje točke upoštevajo obseg kmetijskih površin in 
število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ozi-
roma članov skupine kmetov iz 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, kar je razvidno iz RKG oziroma iz 
evidence rejnih živali,

– šteje, da sta pogoja iz pod b) in c) prejšnje točke 
izpolnjena, če imajo vsi člani zadruge, ali organizaci-
je pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo 
oziroma člani skupine kmetov iz 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva uvrščena 
v gorsko območje skladno s predpisom, ki določa raz-
vrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma imajo več kot 
50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v ukrep Eko-
loško kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU.

47. Vlagatelj lahko na posamezen javni razpis oziro-
ma posamezen sklop javnega razpisa skladno z 21. toč-
ko 10. člena Uredbe vloži eno vlogo za eno individualno 
oziroma eno kolektivno naložbo.

4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe mora vlagatelj 

poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno 
z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora vlagatelj 
iz druge alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpi-
sa predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki 
bodo uporabljali to naložbo;

b) iz poslovnega načrta iz 28. točke prejšnjega 
podpoglavja mora biti razvidno, da kolektivna naložba 
izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo oziroma vseh članov skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa;

c) najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni 
rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo 
pro izvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo upora-
blja najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih 
za rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov 
skupni pro izvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti 
manjši od pro izvodnega obsega, predvidenega v po-
slovnem načrtu;

d) upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz prej-
šnje podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne 
naložbe po članih zadruge, organizacije pro izvajalcev 
ter skupine kmetov, obdobje uporabe, vzdrževanje ipd. 
Seznam skupne rabe je opredeljen v Prilogi št. 9 k raz-
pisni dokumentaciji.

2. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehani-
zacije in strojne ter transportne opreme mora vlaga-
telj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno 
s 13. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) gre za kolektivno naložbo iz 12. člena Uredbe;
b) izkazana je gospodarna raba kmetijske mehani-

zacije, če so glede na oddano zbirno vlogo za leto 2016 
izpolnjene naslednje zahteve:

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, na-
menjene transportu (npr. traktorji in drugi vlečni stroji, 
stroji za prekladanje materialov ter stroji za transport), 
obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu 

rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, 
grozdja in zelenjave, mora imeti upravičenec v uporabi 
vsaj 40 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem 
besedilu: PKP),

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme na-
menjene spravilu žita, koruze, krompirja in drugih polj-
ščin, mora imeti upravičenec v uporabi vsaj 100 ha PKP,

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme na 
področju živinoreje mora imeti upravičenec v reji vsaj 
40 GVŽ rejnih živali;

c) za 1 ha PKP iz pod b) prejšnje točke, ki se izraču-
na na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, 
ki ureja register kmetijskih gospodarstev, in je razvidna 
iz zbirne vloge vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2016, se šteje:

– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe 
GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jago-
de na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,

– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 
1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 
1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnost-
mi. Za GERK z vrsto rabe 1320 se upošteva največja 
upravičena površina iz RKG

– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami 
rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vino-
grad, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče in 
1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na nji-
vskih površinah (drevesnice, nasad belušev in artičok), 
1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 
ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče pa-
njevce se štejejo le nasadi hitro rastočega panjevca iz 
Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103715 in 36/16),

– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe 
GERK: 1190-rastlinjak, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni 
v tleh in 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami ali

– 8 ha plantaže gozdnega drevja: vrsta rabe GERK 
1420-plantaže gozdnega drevja;

d) pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ iz podtočke 
b) te točke se upoštevajo kmetijska zemljišča oziroma 
število GVŽ, ki jih uporabljajo oziroma imajo v reji člani 
zadruge, organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo ter člani skupine kmetov iz tretje ali-
neje 11. točke 3.poglavja javnega razpisa;

e) podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne 
dodeli upravičencu, ki je za to vrsto kmetijske mehaniza-
cije že prejel sredstva na podlagi Uredbe oziroma pred-
pisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 
v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave jav-
nega razpisa. Skupina kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa ni upravičena do podpore za 
nakup kmetijskega traktorja, če je član te skupine za to 
vrsto kmetijske mehanizacije že prejel sredstva na pod-
lagi Uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007-2013.

3. Če gre za naložbe na področju živinoreje mora vla-
gatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno 
s 17. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) pri naložbi v ureditev ali vzdrževanje hleva mora 
biti hlevska površina za živali v skladu s predpisi, ki ure-
jajo dobrobit živali;

b) pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje 
živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne 
zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz pred-
pisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz 
kmetijskih virov, razen v primeru naložb v novogradnjo 
objektov za rejo domačih živali;
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c) ne glede na prejšnjo podtočko so do podpore 
upravičene tudi naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne 
presegajo minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja var-
stvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če 
je upravičenec mladi kmet iz 2. točke 3. poglavja javne-
ga razpisa, ki naložbo izvede v 24 mesecih od datuma 
vzpostavitve kmetije;

d) pri naložbi v rejo polžev na kmetijskem zemljišču 
mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofotu posnetka GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša. 
Za kmetijsko zemljišče, ki je predmet naložbe, mora 
imeti pravnomočno odločbo MKGP o uvedbi namakanja;

e) do podpore za naložbe v ureditev hlevov ter 
objektov za skladiščenje živinskih gnojil, niso upravičeni 
vlagatelji, ki imajo sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega 
gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na 
vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi 
Vlade Republike Slovenije.

4. Če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin se skladno s 18. členom Uredbe ne priznajo se 
stroški naložb v nakup opreme, ki so bili vlagatelju do-
deljeni na podlagi Programa na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2014-2016;

5. Če gre za naložbe namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skla-
dno z 19. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe, ki je predmet 
tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji;

b) za naložbe v energetsko prenovo objektov, 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, je treba 
vlogi na javni razpis priložiti:

– energetsko izkaznico skladu s predpisom, ki ureja 
izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali energet-
ski pregled, če gre za naložbo v gradnjo enostavnega 
ali nezahtevnega objekt v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje ter 
v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov,

– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite 
rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbe 
v gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skla-
du s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na 
zahtevnost gradnje;

c) naložbe v pridobivanje toplotne oziroma toplotne 
in električne energije iz lesne biomase so del naložbe 
v ureditev objektov, namenjenih primarni pridelavi kme-
tijskih pro izvodov;

d) pri naložbah v opremo, ki je namenjena učinkoviti 
rabi energije, je treba upoštevati minimalne standarde 
za energetsko učinkovitost kot jih določajo predpisi, ki 
urejajo energetiko, kar mora biti razvidno iz dokumen-
tacije k naložbi;

e) stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih 
gospodarstvih so upravičeni do podpore samo, če je 
pridobljena energija namenjena lastni primarni pridelavi 
kmetijskih pro izvodov kmetijskega gospodarstva;

f) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora 
biti surovina za pridobivanje energije kmetijski pro izvod;

g) pri naložbah v pridobivanje toplotne oziroma 
toplotne in električne energije iz biomase uporaba žit 
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem ter 
oljnic ni dovoljena;

h) pri naložbah v pro izvodnjo elektrike in toplotne 
energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni na-

pravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti izpu-
stov v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak.

6. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj po-
leg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno s 23. 
in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) priznana vrednost prispevka v naravi je oprede-
ljena v katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 
in38/16) in ne sme presegati 50 odstotkov upravičene 
vrednosti naložbe;

b) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko 
vlagatelj uveljavlja pri:

– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov;
c) ne glede na podtočko a) te točke obseg prispev-

ka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 40 
odstotkov upravičene vrednosti naložbe ter presegati 
obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je 
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, pri 
čemer vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih 
postavk, in sicer 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;

d) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega 
lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo 
o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: ZGS) v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdove.

5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so 

do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upra-
vičeni stroški:

a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za 
kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kme-
tijsko pro izvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, 
nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v na-
daljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme. Pri posa-
meznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del);

b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme za prevoz živali in surovin;

c) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic:

d) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe ener-
gije;

e) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
energije na kmetijskih gospodarstvih;

f) prispevek v naravi kot lastno delo in material upra-
vičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
97. členom Uredbe;

g) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so nepo-
sredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 2. po-
glavja tega javnega razpisa, med katere spadajo:

– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in sveto-
valcev,

– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične 
dokumentacije,

– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko 

in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije 
izvedljivosti,

– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtni-

ških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skla-

du s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
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2. Skladno z 98. členom Uredbe stroški za študije 
izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški 
v okviru izvedbe naložbe.

3. Skladno z 98. členom Uredbe višina upravičenih 
splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe.

4. Skladno z drugim odstavkom 7. člena ter 95. čle-
nom Uredbe se višina upravičenih stroškov določi na 
naslednji način:

a) za stroške kmetijske mehanizacije in strojne ter 
transportne opreme se upošteva katalog stroškov iz Pra-
vilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije 
ter osnovah za katalog stroškov kmetijske in gozdarske 
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16);

b) za ostale stroške iz javnega razpisa se upora-
blja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 
in 38/16);

c) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, 
ki so določene v katalogu stroškov iz pod a) in b) te 
točke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 4 k raz-
pisni dokumentaciji. Za stroške, ki so navedeni Prilogi 
št. 4 k razpisni dokumentaciji, mora vlagatelj k vlogi na 
javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so 
določeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najviš-
je priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj 
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške 
kot so navedeni Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
vrednosti iz predložene ponudbe;

d) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje podtočke 
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če 
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja kot je pri-
znana vrednost iz Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
najvišje priznane vrednosti stroškov iz Prilogi št. 4 k raz-
pisni dokumentaciji. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev 
sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilo-
gi št. 4 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene 
ponudbe izbranega izvajalca;

e) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan 
v register nepremične kulturne dediščine, se višina upra-
vičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška 
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu vi-
šine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe 
z najnižjo ceno;

f) če stroški niso določeni v Prilogi št. 4 k razpisni 
dokumentaciji, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh 
ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;

g) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko 
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov, kar 
vlagatelj dovoljuje z izjavo;

h) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja. Ta pogoj je izpolnjen, če vlagatelj v zadnjih 
2 letih od vložitve vloge na javni razpis ni imel več kot 
5 % lastniškega deleža v gospodarski družbi izvajalca 
naložbe oziroma izvajalec naložbe ni imel več kot 5 % 
lastniškega deleža v gospodarski družbi vlagatelja. Če 

pogoj iz te podtočke ni upoštevan, se ponudbe iz te toč-
ke ne upoštevajo.

6. Neupravičeni stroški
1. Skladno z 8. ter 96. členom Uredbe, se podpora 

ne dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev;
– stroške naložb, ki se financirajo iz sredstev opera-

tivnih skladov v okviru programov organizacij prideloval-
cev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpo-
stavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih pro izvodov 
in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);

– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– DDV, razen če vlagatelj ob oddaji vloge na javni 

razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s pred-
pisi, ki urejajo DDV,

– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij;

– upravne takse;
– stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in 

opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, av-
torskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora ter

– stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme.
2. Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe, se 

sredstva ne odobrijo in izplačajo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis 
in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.

3. Ne glede na določbe prejšnje točke, se skladno 
z drugim odstavkom 94. člena Uredbe, podpora po tem 
javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lah-
ko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih 
pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji 
zneski oziroma intenzivnost podpore, določene z Ured-
bo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in Smernicami 
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in goz-
darskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 
do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadalj-
njem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
podeželje), ne glede na to, ali se podpora za projekt ali 
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa 
se delno financira iz sredstev Evropske unije.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Skladno z 25. členom Uredbe, se vloge prispele 

na javni razpis ocenjujejo na podlagi meril, ki so določe-
na v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je spre-
jel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen 
na spletih straneh MKGP: http://www.program-podeze-
lja.si/sl/prp-2014–2020/kaj-je-program-razvoja-podeze-
lja-2014–2020. Med vlogami za podporo za naložbe 
v kmetijska gospodarstva, ki presežejo vstopno mejo 30 
odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih 
sredstev.

2. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni 
razpis oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
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ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V pri-
meru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh 
ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se 
vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točk.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih javnega razpisa.

4. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe, 
se vloga oceni na podlagi naslednjih meril:

Merila za majhne naložbe (Sklop A)

Merila Maksimalno. 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela po zaključku naložbe 

15

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 15
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 16
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene možnosti 
za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) (število točk iz naslova OMD). Točke dobijo 
samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem 
besedilu: KZU) na območjih OMD.

16

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom 5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 5
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 
PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov 

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10
SKUPAJ 1- 4 96

Podrobnejša merila za majhne naložbe:

Št. MERILO Maks. št. 
točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE 
(maksimalno št. točk 15)

15

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob oddaji 
zahtevka za izplačilo sredstev na enoto vloženega dela po sistemu pokritja.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 12.000 do vključno 15.000 evrov 
oziroma več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 do vključno 12.000 evrov 
oziroma več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 8.000 do vključno 10.000 evrov oziroma 
več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 5.000 do vključno 8.000 evrov oziroma 
več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 5.000 evrov ali manj oziroma več kot 40.000 
evrov skupnega prihodka /PDM.

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG 
PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 15)

15

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg primerljivih KZU, število čebeljih panjev v lasti ter 
obseg reje živali izražen v GVŽ ekvivalentu na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, 
glede na vrsto pridelave, za katero se vlagatelj opredeli v prijavnem obrazcu.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ rejnih živali 
oziroma bo imelo v lasti več kot 48 do vključno 60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi 
več kot 4 do vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
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Št. MERILO Maks. št. 
točk

12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 12 GVŽ oziroma več kot 
15 do vključno 20 GVŽ rejnih živali,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha ali več kot 6 do 
vključno 10 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi;
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 40 do vključno 48 čebeljih panjev 
oziroma več kot 60 do vključno 80 čebeljih panjev
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 10 GVŽ ali več kot 20 do 
vključno 25 GVŽ rejnih živali,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 3 ha ali več kot 10 do 
vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 32 do vključno 40 čebeljih panjev 
oziroma več kot 80 do vključno 100 čebeljih panjev
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 8 GVŽ ali več kot 25 do 
vključno 30 GVŽ rejnih živali,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha ali več kot 15 do 
vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 24 do vključno 32 čebeljih panjev oziroma 
več kot 100 do vključno 120 čebeljih panjev
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ ali več kot 30 do 
vključno 35 GVŽ rejnih živali,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha ali več kot 20 do 
vključno 25 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 20 do vključno 24 čebeljih panjev oziroma 
več kot 120 do vključno 140 čebeljih panjev
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ ali več kot 35 do 
vključno 40 GVŽ rejnih živali,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha ali več kot 25 do 
vključno 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 16 do vključno 20 čebeljih panjev oziroma 
več kot 140 do vključno 160 čebeljih panjev
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji 4 ali manj GVŽ ali več kot 40 GVŽ rejnih živali 
oziroma bo imelo v lasti t 16 ali manj ali več kot 160 čebeljih panjev oziroma bo imelo 
v uporabi 0,5 ha ali manj ali več kot 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 16
2.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, KJER SO 

OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno št. točk 16)
16

Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 
več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost. Možna je samo ena izbira.
16 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
14 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA 

Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je 
samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti 
hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskim pro izvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti 
hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena 
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba 
o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino 
ZGP in vino PTP
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3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. 
točk 5)

5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij 
iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v 
nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetijstvo iz PRP 2014–2020. Kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro-
izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi 
dodatno točko.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja- na celotni kmetiji
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na celotni kmetiji
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja samo na delu kmetije

3.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5) 5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit 
živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit 
živali

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ 
IN PODNEBNIH SPREMEMB

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen 
izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev 
podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, kot 
je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 bruto površine 
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto vsaj 20 m3

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji.. Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna na spletni strani http://www.
uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). 
Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na 
javni razpis veljavni patent,
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3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje 
in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim 
grozi prenehanje reje mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov 
vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu.

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen 
podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev 
podvoji. Točke se seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup 
pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje 
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko 
vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del

Merila za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa (Sklop B)

Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 (30) 20 (30)
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela ob vložitvi vloge na javni razpis

20 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in 
višino naložbe

/ 10

1.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 5
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe

10 5

Ekonomski učinek javnih sredstev / 10
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge 10 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za 
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

10 10

Izobrazba upravičenca 5 5
Mladi kmetje-naložbe za uskladitev s standardi EU 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in 
izboljšanje konkurenčnosti)

8 8

Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na 
območjih, kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk 
iz naslova OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 
50 % ali več KZU na območjih OMD

8 8

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (enako 
za prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

15 15

Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim 
geografskim poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
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Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (enako za 
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

5 5

Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, branžnih 
in medbranžnih organizacijah, kmetijskih zadrugah, agrarnih, pašnih 
oziroma melioracijskih skupnostih 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI 
ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na 
ravni upravičenih stroškov (enako za prestrukturiranje in izboljšanje 
konkurenčnosti)

40 (30) 40 (30)

6.1. Prestrukturiranje 40 40
Okoljski prispevek izvedene naložbe 15 15
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 15
6.2 Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1- 6 98 98

Podrobnejša merila za fizične osebe razen s.p. posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tretjega poglavja javnega razpisa:

1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
1.1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 20)-ENOSTAVNE NALOŽBE

1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe 20 0
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, 
izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
Kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo 
na dejanskih knjigovodskih podatkih iz leta 2015, se številu točk po 
posameznih ocenitvah doda dodatno število točk in sicer: 1 točka za 
knjigovodske podatke iz naslova vodenja FADN knjigovodstva ter 2 točki 
za knjigovodske podatke iz naslova enostavnega ali dvostavnega 
o knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
12.000 evrov skupnega prihodka / PDM

1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 20 0
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi 
odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).) izračunanega na 
podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo javnega 
razpisa.
20 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka /PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 12.000 
evrov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
NA JAVNI RAZPIS (maksimalno št. točk 10)

0 10

1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka / PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka / PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
45.000 evrov skupnega prihodka / PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
15.000 evrov skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe

Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 
(podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi 
zbirnih vlog v letu 2015). izračunanega na podlagi pokritja ter njihov skupni 
obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka / PDM
9 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka / PDM
7 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 
45.000 evrov skupnega prihodka / PDM
5 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
3 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 15.000 
evrov skupnega prihodka / PDM

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 
10) – velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 
(B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina 
letnih prihodkov iz poslovanja kmetijskega gospodarstva /celotna višina 
naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak 0,2

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5). 5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu 
obrazcu glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva Kot kmetijski 
sorodna izobrazba se šteje agro-živilska (vključno z čebelarstvom), 
veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov zahtevano izobrazbo
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po 
visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po 
visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 10. 6. 2016 / Stran 1299 

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko 
in kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu s nitratno direktivo-ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo 
skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj polovica 
članov mladih kmetov, ki bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe 
standarde EU, ki se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, tudi glede varstva 
pri delu, kolikor bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma 
vzpostavitve kmetije.
5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
20 ali manj odstotkov vrednosti celotne naložbe

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva povprečno število 
točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. 
Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 
5)

5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima 
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene certifikate 
oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti 
hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim 
geografskim poreklom.
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5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu 
za enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski 
pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter 
izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). 
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk 
upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa 
M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP 4 – nosilec kmetijskega 
gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj štirih operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. 
Kolikor več kot polovica članov skupine kmetov trži kmetijske pro izvode 
gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, 
kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov dodatno 
točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri 
katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih 
v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5
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Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko 
interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja, 
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih 
evidenc (velja za organizacije pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom 
o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja 
podprte dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 40

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15) 15 15
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje 
te zahteve (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev).. Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna 
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih 
sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis,
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
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3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 15)

15 15

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči (ne 
velja za tehnološke posodobitve hlevov), kar pomeni, da predstavlja več kot 
50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 

enostavne naložbe
10 0

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu 
ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega 
razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) –velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe) oziroma 
na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina 
kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa. Pri izračunu 
ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega 
razpisa.
5 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
4 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
3 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
2 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe. Kolikor se obseg 
skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo) potem se številu točk po posameznih ocenitvah doda 2 točki.
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
35.000 skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM ali manj

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev.
10 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
8 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
6 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 
35.000 skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM ali manj

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do 
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do 
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do 
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM ali manj

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega zahtevka.
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5 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
4 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM ali manj

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – 
velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje 
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo 
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti (v nadaljnjem besedilu: 
NSV). Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri) 
in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi 
sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)

10 10

Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki 
jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica nosilcev KMG (članov skupine kmetov) vsaj enega ali dva člana 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti.
10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarova iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji 
zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi 
vloge na javni razpis
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji 
zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge 
na javni razpis

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu 
obrazcu glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski 
sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), 
veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov zahtevano izobrazbo.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po 
visokih strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
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4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko 
in kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU iz vidika nitratne direktive-ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, bodo dodatno število 
točk pridobili upravičenci, pri katerih je vsaj polovica članov mladih kmetov, 
ki bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU, ki se 
uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, tudi glede varstva pri delu, kolikor bodo 
te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne naložbe

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva povprečno število 
točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. 
Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega 
števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov 
kmetijskih gospodarstev dodeljene certifikate oziroma potrdila za pro izvode 
iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile 
izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je 
samo ena izbira.
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5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskim pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu 
za enega ali več kmetijskim pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski 
pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter 
izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 
iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa M10 
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje 
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje 
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje 
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. 
Kolikor več kot polovica članov skupine kmetov trži kmetijske pro izvode 
gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, 
kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov dodatno 
točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 preusmeril v prakse 
in metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri 
katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih 
v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5
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Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, 
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima 
organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma skupina kmetov iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, v letu objave javnega 
razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ 
dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja 
podprte dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev izpolnjuje te zahteve (velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). 
Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz 
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki 
je dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 
k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba 
zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, 
ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni 
razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
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3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za 
tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke 
se seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

Merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (Sklop C)

Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 (30) 20 (30)
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za 
enostavne naložbe

20 /

Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za 
zahtevne naložbe

/ 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
in višino naložbe (samo za zahtevne naložbe)

/ 10

1.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 10
Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po 
zaključku naložbe za enostavne naložbe

20 /

Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po 
zaključku naložbe za zahtevne naložbe

/ 10

Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe) / 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Inovativnost in razvoj podjetja 5 5
Socialni vidik podjetja 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na 
območjih, kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število 
točk iz naslova OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki 
imajo 50 % ali več KZU na območjih OMD

8 8
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Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina 
z zaščitenim geografskim poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja 5 5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI 
ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 (30) 40 (30)

6.1. Prestrukturiranje 40 40
Okoljski prispevek izvedene naložbe 15 15
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 15
6.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1- 6 98 98

Podrobnejša merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
1.1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 20)

20 /

1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, 
izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015)).
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe

Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi 
odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) izračunan na podlagi 
pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno od 
10.000 evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 10)

/ 10

1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka poslovanja/PDM
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2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) 
izračunan na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo 
javnega razpisa.
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 80.000 
evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 60.000 
evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 45.000 
evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 35.000 
evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 30.000 
evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4- kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 25.000 
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 20.000 
evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 15.000 
evrov do vključno 20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno od 10.000 
evrov do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 
10) – velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki sodelujejo 
pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna 
po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna 
višina naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak 0,2
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2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo 
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot 
kmetijski sorodna dejavnost se šteje agro-živilska, veterinarska, gozdarska, 
lesarska dejavnost. (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijske oziroma kmetijsko sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijske oziroma kmetijsko sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela iz drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma v evidenco 
socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli 
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
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4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene 
certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih 
shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina 
z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma 
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri 
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje 
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine 
kmetov trži kmetijske pro izvode gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2016 vključen v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri kolektivnih naložbah, 
ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali
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5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro-
izvajalcev, kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih 
skupnostih, gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. 
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. 
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, oziroma če imajo 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v letu 
objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. 
Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo,
2 – Vlagatelj e član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 40

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15) 15 15
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. 
Kolikor je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno0,082 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so 
do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov 
članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (velja za prvo, 
tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz 
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki 
je dostopna na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 
k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba 
zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih 
rastlin, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na 
javni razpis
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4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 15)

15 15

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za 
tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) 10 10

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno 
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

20 0

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
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Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo 
neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila več kot 25.000 
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga je ustvarila letno več kot 15.000 
evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno od 10.000 
evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 

0 10
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1.3.1. Velja za zahtevne individualne naložbe

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov 
skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do 
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do 
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do 
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
kmetijske zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku 
naložbe.
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
70.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
30.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno od 
20.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – 
velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje 
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo 
poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo je količnik med ocenjeno 
NSVprojekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih 
sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev 
na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi 
sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
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2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo 
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot 
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, 
gozdarska, lesarska.1 (možna le ena izbira)

1 upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni

5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja 
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki 
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma 
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo.. Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so 
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09).Točke se ne 
seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij). Evidenca socialnih podjetij je 
objavljena na spletni strani:
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli 
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
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4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 
5)

5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene 
certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih 
shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina 
z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma 
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri 
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj treh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje 
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine 
kmetov trži kmetijske pro izvode gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 preusmeri v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 vključi v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja
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4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do 
dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov 
članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit 
živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, 
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima 
organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma organizacija pro-
izvajalcev ali kmetijska zadruga, ki izvajata kolektivno naložbo, v letu objave 
javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni 
sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo,
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno0,082 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto do 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so 
do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov 
članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (velja za prvo, 
tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna 
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih 
sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za 
tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Skladno s 106. členom Uredbe mora upravičenec 
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po 
zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje ob-
veznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
podukrepa 4.1, za katerega so bila sredstva po tem jav-
nem razpisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev;

b) upravičenec mora vrniti prispevek iz EKSRP, 
če v skladu s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2016/EU, v petih letih od datuma končnega izpla-
čila sredstev nastopi karkoli od naslednjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz območja Republike Slovenije,

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost ali
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– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji;

c) neupravičeno plačane zneske Republika Slove-
nija izterja sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne 
zahteve niso bile izpolnjene;

d) prispevke iz EKSRP iz podtočke b) mora upra-
vičenec, v skladu z drugim odstavkom 71. člena Ured-
be 1303/2016/EU vrniti, če se pro izvodna dejavnost 
v 10 letih od zadnjega izplačila sredstev premesti iz 
Unije, razen kadar je upravičenec MSP;

e) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi, hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

f) upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na 
kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, 
izvajalcu vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in 
drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike 
Slovenije;

g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim od-
stavkom 102. člena ter petim odstavkom 106. člena 
Uredbe izpolnjevati zahteve glede označevanja vira so-
financiranja pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec skladno s 27. členom Uredbe po zadnjem izplači-
lu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:

a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu 
(površine, živali);

b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni 
razpis pridobil točke iz naslova meril pro izvodno usme-
ritev kmetijskih gospodarstev ter socialni vidik podjetja, 
mora ta merila kot obveznost izpolnjevati še pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev.

c) zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev ali 
vodilni partner skupine kmetov vodi seznam skupne 
rabe iz 3. točke 12. člena Uredbe in o skupni rabi poro-
ča, kot je določeno v Prilogi št.9 k razpisni dokumenta-
ciji še najmanj pet celotnih koledarskih let po zadnjem 
izplačilu sredstev;

d) gospodarna raba mehanizacije iz pod b) 2. točke 
podpoglavja 4.2 javnega razpisa, se mora ohranjati še 
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev;

e) če je upravičenec fizična oseba, ki je ob vložitvi 
vloge na javni razpis izpolnjevala pogoje za mladega 
kmeta in je iz tega naslova pridobila višji delež podpore, 
mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev lastnik 
in mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva 
(ne velja za kolektivne naložbe);

f) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet ko-
ledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev (ne 
velja za kolektivne naložbe):

– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi mora zagotoviti evi-
dentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem eno-
tnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen 
na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do 
31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP,

– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu 
s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knji-
govodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora stan-
dardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca 
poslati standardno obdelane na MKGP;

g) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
prejšnje podtočke oziroma o skupni rabi naložbe iz pod-
točke c) te točke ter o učinkih podprte naložbe poročati 
za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu 

sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Pri-
loge št. 2 k razpisni dokumentaciji, pošlje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu, obja-
vljenem na spletni strani ARSKTRP.

3. Poročilo o uresničevanju obveznosti:
a) skladno s 103. členom Uredbe mora upraviče-

nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti 
poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke-;

b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz 
prejšnje podtočke so določeni v Poročilu o izpolnjenih 
ciljih, ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji.

9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno z 28. členom 

Uredbe so:
a) stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska 

gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov na-
ložbe in se poveča za:

– 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na ob-
močjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 
32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospo-
darstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem bese-
dilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje 
kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno 
naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 
člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglav-
ja javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva razvr-
ščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje 
kmetijskih gospodarstev v OMD,

– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukre-
pom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in 
ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin 
vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre 
za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolek-
tivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa skupaj več kot 50 
odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed 
ukrepov iz te alineje,

– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, kate-

rih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva 
se nahaja na problemskih območjih iz Priloge št. 14. 
k razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: pro-
blemska območja). Če gre za kolektivno naložbo, mora 
imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizaci-
je pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo 
ter članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa naslov stalnega prebivališča 
oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problem-
skih območjih,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 

2. točke 3. poglavja javnega razpisa. Če gre za kolek-
tivno naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolek-
tivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa izpolnjevati pogoje 
za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja javnega raz-
pisa;

b) stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko 
seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe;

c) najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na 
vlogo;

d) vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lah-
ko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz 
tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov 
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javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in ve-
lika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 
1.750.000 eurov javne podpore;

e) član skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa lahko v celotnem program-
skem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi 
podporo v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se 
upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova in-
dividualnih in kolektivnih naložb;

f) vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz naslova tega podukrepa samo enkrat pri-
dobi podporo za majhno naložbo.

2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. čle-
nom Uredbe:

– vlagatelj mora za zahtevne naložbe v vlogi na 
javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki 
omogoča izvedbo naložbe z izjavo banke o izvedljivosti 
naložbe;;

– ne glede na določbo iz prejšnje alineje, javni za-
vodi zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom 
sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je 
bil potrjen finančni načrt iz programa dela javnega za-
voda za leto objave javnega razpisa in iz katerega mora 
biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen 
izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na 
javni razpis;

– če gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, mora vsak član te skupine 
kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na 
svoj finančno ovrednoten prispevek k naložbi, ki je raz-
viden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi;

– če gre za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane 
vrednosti, ne glede na prvo, drugo in tretjo alinejo te 
točke, finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov 
izvedbe naložbe oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Ured-

be, se sredstva za podukrep 4.1. razpišejo z zaprtim 
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega od-
stavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe, 
se oddaja vlog na javni razpis začne 13. 6. 2016.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe, se javni razpis deli na:

– sklop A, ki je namenjen majhnim naložbam
– sklop B, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim 

naložbam fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov posameznikov ter enostavnim in zahtev-
nim naložbam skupine kmetov iz tretje. alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa in

– sklop C, ki je namenjen enostavnim in zahtev-
nim naložbam samostojnih podjetnikov posameznikov 
in pravnih oseb.

4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih za kate-
re so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu 
razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva proporcionalno razdelijo na ostale sklope iz 
istega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

5. V skladu s tretjim odstavkom 91. člena Uredbe, 
se na spletni strani MKGP in AKTRP, skupaj z javnim 
razpisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavlja-
jo vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje 
prijavnega obrazca.

11. Vlaganje vloge
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 

vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

2. V skladu z drugim odstavkom 92. člena Uredbe 
se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje-
ga odstavka prijavi pri ARSKTRP.

3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe za 
elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka 
ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali nje-
gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalifi-
ciranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem 
ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede 
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski 
sistem ARSKTRP.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski 
sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni 
razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske 
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, 
ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija.

5. V skladu s četrtim in petim odstavkom 92. čle-
na Uredbe, je potrebno prijavni obrazec, ki je vnesen 
v informacijski sistem ARSKTRP natisniti ter z izpisom 
identifikacijske kode in podpisom vlagatelja, skupaj s pri-
logami poslati priporočeno na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, Ljub ljana ali oddati na vložišču ARSKTRP. 
Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je 
v Prilogi št. 8 k razpisni dokumentaciji.

6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Ured-
be morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, 
ter naslov in oznaka javnega razpisa na katerega se 
prijavlja: 2. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016-sklop 
A / sklop B / sklop C.

7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elek-
tronski sistem objavijo na spletni strani MKGP in AR-
SKTRP.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vlaga-
telja. Če gre za upravičenca iz tretje. alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, se mora predračun glasiti na 
člana skupine kmetov.

12. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 24. členom Uredbe so obvezne priloge, 

brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena 
zakona, ki ureja kmetijstvo vloga zavrže brez pozivanja 
na dopolnitev, naslednje:

a) poslovni načrt iz 28. točke podpoglavja 4.1 tega 
javnega razpisa;

b) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, 
za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:

– opis stanja pred izvedeno naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
– opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in 

inštalacij;
c) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za 

katere je treba pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo 
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt za iz-
vedbo (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov;

d) pogodba o sodelovanju pri kolektivni naložbi, če 
gre za upravičenca iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa.

13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolno-



Stran 1324 / Št. 41 / 10. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP 
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas 
prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, 
minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu 
dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti 
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po 
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi 
meril iz 7. poglavja javnega razpisa. Sredstva se odo-
brijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dose-
gajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na pod-
lagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:

– Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se 

vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva 
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.

6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe 
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevka za 
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec ume-
tno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji 
podukrepa 4.1.

14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev, mo-
rajo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na ARSKTRP;

c) v primeru enega zahtevka mora biti naložba za-
ključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev 
in plačani vsi računi. V primeru dveh ali več zahtevkov 
za izplačilo sredstev, mora biti zaključen del naložbe, 
ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko 
celoto;

d) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbe-
na dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja;

e) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev 
priložiti naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, kamor sodijo tudi ele-
ktronski in e-računi,

– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uve-
ljavlja DDV kot upravičen strošek,

– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški 
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen 
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska 
pogodba),

– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno 
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upra-
vičenec,

– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opre-
mo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti 
(oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo 
na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob 
zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času 
vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je pred-
met vgradnje,

– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba 
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne 
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma doba-
vitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, 
da je kopija enaka originalu,

– v primeru naložb v opremo in mehanizacijo mora 
upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz 
katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali 
opreme in nazivna moč,

– za traktorje kolesnike in traktorje goseničarje 
mora upravičenec priložiti izjavo pro izvajalca oziroma 
dobavitelja nadgradnje, iz katere je razvidna skladnost 
s standardi in predpisi o varnosti strojev,

– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške,

– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega dela upravičenca pri gradnji enostavnih ali ne-
zahtevnih objektov, mora upravičenec zahtevku za izpla-
čilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki 
mora biti potrjen s strani Kmetijsko gozdarske zbornice 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) ali 
odgovornega projektanta;

f) upravičenec mora imeti v primeru naložb v zah-
tevne ali manj zahtevne objekte, ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje 
in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). 
PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti 
na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;

g) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko 
vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z ured-
bo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost 
gradnje, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upra-
vičenec predložiti pravnomočno uporabno dovoljenje 
za ta objekt;

h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo;

i) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, 
ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna 
le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obr-
tniška dela kot so npr. pleskanje, fasadarska dela, itd. 
Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, 
je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP;

j) upravičenec mora v primeru nakupa mehanizaci-
je, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s stan-
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dardi in predpisi o varnosti strojev dokument, ki to izka-
zuje, hraniti na kraju samem, ter ga mora predložiti na 
zahtevo ARSKTRP;

k) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega lesa upravičenca, ARSKTRP pridobi dokazilo 
o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca. Kot doka-
zilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca se šte-
je odločba ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove 
ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca 
»Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, ki jo ARSKTRP 
pridobi po uradni dolžnosti;

l) upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju 
rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu 
z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP;

m) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca oziroma na transakcijski račun člana skupi-
ne kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa;

n) če je strošek naložbe določen v katalogu 
stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sred-
stev predloži račun. Če strošek ni določen v katalogu 
stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri 
ponudbe;

o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 
11. točke tretjega poglavja javnega razpisa, se račun 
glasi na člana skupine kmetov;

p) upravičenec mora v skladu s navodili za informi-
ranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni 
strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve gle-
de označevanja vira sofinanciranja;

q) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu 
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje 
na datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev;

r) upravičenec lahko vloži največ:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za majh-

ne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za eno-

stavne naložbe ter
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zah-

tevne naložbe;
s) upravičenec lahko predlaga spremembo časov-

ne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev 
po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom roka za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici 
do sredstev. Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za 
spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu 
s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lah-
ko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 me-
secev, vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju 
javnega razpisa.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke, morajo biti 
ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev, skladno 
s 26. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
b) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev stan-

dardom Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma 
ustanovitve kmetijskega gospodarstva;

c) če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje 
obseg živinorejske pro izvodnje, mora upravičenec ob 
zadnjem zahtevku dokazati, da obremenitev tal 1 ha 

kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili ne 
presega letnega vnosa dušika v višini 170 kg;

d) če gre za majhne naložbe iz prve alineje 3. točke 
2. poglavja javnega razpisa, mora kmetijsko gospodar-
stvo ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:

– ustvariti letni primeren prihodek, ki mu omogo-
ča dolgoročno sposobnost preživetja, kot je določen 
v 36. točki podpoglavja 4.1. javnega razpisa,

– zagotoviti ekonomsko upravičenost naložbe. Šte-
je se, da je majhna naložba ekonomsko upravičena, če 
je bruto dodana vrednost naložbe ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev višja od 4.000 eurov, pri 
čemer se pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe 
upošteva pokritje iz Priloge št. 11 k razpisni dokumen-
taciji;

e) če gre upravičenca, ki izvaja naložbe v prestruk-
turiranje kmetijskih gospodarstev ter se naložba nanaša 
na preusmeritev oziroma izvajanje ekološke pridelave 
hrane, mora upravičenec predložiti certifikat v skladu 
s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo 
kmetijskih pridelkov in živil. Če gre za kolektivne nalož-
be, mora certifikat predložiti več kot polovica članov za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
naložbo, ter več kot polovica članov skupine kmetov iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa.

3. Poleg pogojev iz 1. in 2. točke tega poglavja 
mora upravičenec za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin skladno z drugim odstavkom 18. člena Uredbe ob 
vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

a) pri naložbah v vzrejo čebeljih matic mora imeti 
kmetijsko gospodarstvo najpozneje ob zaključku nalož-
be letno pro izvodnjo vsaj 300 čebeljih matic avtohtone 
kranjske čebele in letno dovoljenje za vzrejo čebeljih 
matic v letu vložitve vloge na javni razpis, ki ga izda 
MKGP;

b) pri naložbi v nakup prikolice za prevoz čebeljih 
panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih 
sredstev se strošek nakupa šteje kot upravičen, če ima 
prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost 
nad 1000 kg.

4. Upravičenec lahko v skladu s 105. členom Ured-
be uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti 
javne podpore, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora upraviče-
nec napovedati v vlogi na javni razpis;

b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo 
v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev 
z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za pred-
plačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 od-
stotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 
63. člena Uredbe 1305/2013/EU;

c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest 
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sred-
stev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;

d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU;

e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, 
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena 
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s pe-
tim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila 
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačane-
ga predplačila;

f) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spre-
membo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora 
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v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval 
z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku 
za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podalj-
šano bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z uredbo, ki 
ureja izvajanje sistema varščin za izpolnitev obveznosti, 
povezanih z ukrepi kmetijske politike in Poglavjem IV 
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi 
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, 
potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura 
(UL L št. 255, z dne 28. 8. 2014, str. 18).

15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se v skladu s prvim odstavkom 108. čle-

na Uredbe izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in 
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna 
ARSKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU, ARSKTRP 
izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe 
o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU, 
lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 4.1.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom 
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je 
opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij, ki je Priloga 
št.1 k razpisni dokumentaciji.

5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Ured-
be, se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah, upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe, 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehani-
zacije, objektov, razen cestne infrastrukture, v primeru 
požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo 
silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka 109 čle-
na Uredbe. V tem primeru mora upravičenec predmet 
podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v na-
sprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena 
sredstva.

9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na 
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be, v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-38/2016/1 Ob-2390/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15 in 32/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z De-
legirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. ja-
nuarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in po-
stopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi 
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države člani-
ce, UL L št. 97, z dne 13. 4. 2016, str. 1–5;, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1305/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegira-
no uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poro-
čanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim 
jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom 
za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1848/2006, UL L št. 293, z dne 10. 11. 2015, 
str. 6–10, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
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pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1, zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013, UL L št. 211, 
z dne 8. 8. 2015, str. 7–8 v nadaljnjem besedilu: Uredba 
807/2014/EU;

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpo-
ri za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 
2014, str. 18, zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spre-
membi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spre-
membe in vsebine programov razvoja podeželja, obve-
ščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo 
v glave velike živine, UL L št. 115, z dne 29. 4. 2016, 
str. 33–36; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU;

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014), nazadnje spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne 
14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Ured-
be (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1, v nadalj-
njem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za pod-
poro iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem 
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani 
programa razvoja podeželja (http://www.program-pode-
zelja.si) objavlja,

3. javni razpis za Podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

za leto 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene 
izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti 
pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. 

Razpisana sredstva po sklopih: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 
4.000.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
– 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen 
samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne 
naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa 
(sklop B) ter
– 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
(v nadaljnjem besedilu: EKSRP) 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa ZAPRTI 
Začetek vnosa vloge na javni 
razpis in zaključek javnega 
razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 4. 7. 2016 do vključno 
7. 9. 2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014 do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev 10. junij 2019.

Cilja podukrepa: – Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje 
odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje
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Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji)

2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kme-

tijskih gospodarstev (v nadaljevanju: podukrep: 4.1) je 
skladno s 1. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe na-
menjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetij-
skih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih 
pro izvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012, str. 47), (v 
nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) v izvajanje 
tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja 
okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave 
in sicer za:

– tehnološke posodobitve hlevov namenjenih reji 
domačih živali,

– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.
2. Skladno z drugim odstavkom 5. člena uredbe 

se glede na cilje iz PRP 2014–2020 naložbe iz prejšnje 
točke delijo na:

a) naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodar-
stev, ki so usmerjene v:

– zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in 
amonijaka iz kmetijske pro izvodnje, zlasti živinoreje: 
hlevska oprema za odgnojevanje ter oprema skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila,

– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim 
spremembam: hlevska oprema, ki zmanjšuje stres in 
povečuje zračenje ter osvetlitev (npr. čohala, krtače, 
pršilniki, ventilatorji, gumijaste obloge, senzorji za osve-
tlitev, ipd.);

– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z ve-
čjo uporabo lesa,

– uvajanje obnovljivih virov energije (v nadaljnjem 
besedilu: OVE) razen za pridobivanje energije iz sonč-
nega vira in pro izvodnjo bioplina,

– gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter 
v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje 
meteorne vode ter ureditev greznic in čistilnih naprav),

– ekološko pridelavo hrane;
b) naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih 

gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktiv-
nosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne 
učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter dosega-
nja višje dodane vrednosti kmetijskih pro izvodov.

3. Skladno z 9. členom Uredbe so glede na velikost 
naložbe iz 1. točke tega poglavja lahko:

– majhne naložbe do vključno 15.000 eurov skupne 
priznane vrednosti naložbe;

– enostavne naložbe nad 15.000 eurov do vključno 
200.000 eurov skupne priznane vrednosti naložbe;

– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne pri-
znane vrednosti naložbe.

3. Vlagatelj
1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe, je 

vlagatelj do podpore nosilec kmetijskega gospodarstva, 
ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v na-
daljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost 
v Republiki Sloveniji ter ima sedež podjetja ali lokacijo 
kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe 
nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije. V primeru kolek-

tivnih naložb mora imeti več kot polovica članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno na-
ložbo oziroma več kot polovica članov skupine kmetov 
iz tretje alineje 11. točke tega poglavja sedež podjetja ali 
lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
kolektivne naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, 
ki so bila določena s predpisi Vlade Republike Slovenije.

2. Če je vlagatelj mladi kmet, se skladno z drugim 
odstavkom 6. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet fizič-
na oseba, ki je prvič ustanovila kmetijsko gospodarstvo 
v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je 
ob vložitvi vloge na javni razpis:

– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 

za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom 
povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o iz-
vajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15 in 
38/16).

3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 
iz prejšnje točke se šteje najmanj:

– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj 
na kmetijskem gospodarstvu.

4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz 2. točke 
tega poglavja so naslednje dejavnosti: živilsko-predelo-
valna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in goz-
darska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij iz prejšnje točke, je določen v Prilogi št. 4 
k razpisni dokumentaciji.

5. Vlagatelj dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega 
poglavja z dokazilom oziroma izjavo o najvišji doseženi 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje vlagatelja se štejejo:

– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, ali

– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi 
podatkov iz RKG ali

– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar 
vlagatelj dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospo-
darstva, na katerem je vlagatelj te izkušnje pridobival.

6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja 
samostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim 
odstavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke nanašajo 
na samostojnega podjetnika posameznika.

7. Kot prva ustanovitev kmetijskega gospodarstva 
iz 2. točke tega poglavja se skladno s četrtim odstavkom 
6. člena Uredbe šteje:

– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, 
ki ureja izvajanje ukrepa pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij iz PRP 2007–2013 ali

– izdaja odločbe o pravici do sredstev iz predpisa, 
ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti 
za mlade kmete iz PRP 2014–2020.

8. Če vlagatelj iz 2. točke tega poglavja ni prejel 
odločbe iz prejšnje točke, se skladno s petim odstav-
kom 6. člena Uredbe kot prva ustanovitev kmetijskega 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 10. 6. 2016 / Stran 1329 

gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca 
kmetijskega gospodarstva v RKG.

9. Če je vlagatelj iz 1. točke tega poglavja organiza-
cija pro izvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno 
naložbo iz 12. člena Uredbe, mora biti skladno s šestim 
odstavkom 6. člena Uredbe:

– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za MSP, in
– biti priznana v skladu s predpisi, ki urejajo prizna-

nje organizacij pro izvajalcev.
10. Če gre za majhne naložbe, so skladno s sed-

mim odstavkom 6. člena Uredbe do podpore upravičene 
le nosilci kmetij. Majhna naložba se ne more izvajati kot 
kolektivna naložba iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe.

11. Če gre za kolektivno naložbo iz tretjega od-
stavka 5. člena uredbe, je ne glede na 1. točko tega 
poglavja in skladno z osmim odstavkom 6. člena Uredbe 
upravičenec do podpore:

– organizacija pro izvajalcev, priznana po predpisih, 
ki urejajo priznanje organizacij pro izvajalcev,

– zadruga ali
– skupina kmetov.
12. Skupina kmetov iz tretje alineje prejšnje točke je 

skladno z devetim odstavkom 6. člena Uredbe partner-
stvo najmanj dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodar-
stev, vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, 
ki vsebuje obvezne elemente iz Priloge št. 12 k razpisni 
dokumentaciji.

13. Pogodba o sodelovanju iz prejšnje točke se 
skladno z desetim odstavkom 6. člena Uredbe sklene 
najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektiv-
ne naložbe.

14. Član skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja na dan oddaje vloge na javni razpis skla-
dno s enajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne sme imeti:

– v uporabi več kot 70 odstotkov kmetijskih ze-
mljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov, 
kar je razvidno iz zadnje oddane zbirne vloge oziroma

– v reji več kot 70 odstotkov GVŽ, ki jih imajo v reji 
vsi člani skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih živali 
v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih 
živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: 
evidenca rejnih živali).

15. Vsak član skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke tega poglavja skladno z dvanajstim odstavkom 
6. člena Uredbe za izvedbo kolektivne naložbe prispeva 
skupaj dogovorjeni finančno ovrednoteni prispevek, pri 
čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 
70 odstotkov skupnega finančnega prispevka te skupine 
k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri 
naložbi iz 12. točke tega poglavja. Prispevek posame-
znega člana skupine kmetov ne more biti izključno pri-
spevek v naravi v skladu s 97 členom Uredbe.

16. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja skladno s trinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki na-
stopa v imenu te skupine in ima naslednje naloge:

– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v raz-
merju do ARSKTRP in MKGP;

– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je 
potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za 
izplačilo sredstev (npr. poslovni načrt, projekt za izvedbo 
del, projekt izvedenih del);

– vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka 
prvega odstavka 27. člena Uredbe;

– vloži poročilo na ARSKTRP, kot to določajo 
11. točka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti 
odstavek 102. člena in 103. člen Uredbe;

– sporoča na ARSKTRP vse morebitne spremembe 
pogodbe o sodelovanju iz 12. točke tega poglavja.

17. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja ne smejo biti povezani na način, opredeljen 
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU).

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge na javni razpis:
1. Predložiti mora popolno vlogo skladno z zahteva-

mi iz tega javnega razpisa in na prijavnih obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. Skladno s prvim odstavkom 177. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) mora vlagatelj za predložene doku-
mente izdane v tujem jeziku zagotoviti slovenski prevod 
s strani sodnega tolmača, ki je imenovan za stalnega 
sodnega tolmača z odločbo Ministrstva za pravosodje.

3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe, pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega 
odstavka 99. člena Uredbe, ne sme začeti z deli, niti pre-
vzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje 
materiala, opreme, storitev ali del. Pripravljalna dela, kot 
je pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti, 
se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe. Vlagatelj, ki 
je zavezan javnemu naročanju pred datumom upraviče-
nosti stroškov ne sme začeti postopka javnega naroča-
nja. Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti.

4. Skladno z 2. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim odstavkom 57. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPV-
HVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: zakon, ki 
ureja kmetijstvo).

5. Skladno s 1. točko 10. člena in 3. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

6. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno 
s 4. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

7. Skladno s 5. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države.

8. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne 
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvida-
cije ali izbrisa iz registra.

9. Če je fizična oseba razen samostojni podjetnik po-
sameznik, skladno z 8. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju.

10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vre-
dnost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži izja-
vo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

– vlagatelj, ki je identificiran za namene DDV iz 
naslova opravljanja dejavnosti oziroma ima pravico do 
pavšalnega nadomestila vstopnega DDV, na katero se 
navezuje podprta naložba, do povračila stroška DDV 
ni upravičen, če ima pravico do odbitka DDV v skladu 
z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list 
RS, št. 117/06;
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– do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlaga-
telj, ki ni identificiran za namene DDV iz naslova opra-
vljanja dejavnosti oziroma nima pravice do pavšalnega 
nadomestila vstopnega DDV, na katero se navezuje 
podprta naložba, niti ni iz naslova opravljanja dejavnosti, 
na katero se navezuje podprta naložba za namene DDV 
oziroma pravice do pavšalnega nadomestila DDV iden-
tificiran eden od članov kmečkega gospodinjstva, zave-
zancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru mora 
podati ustrezno izjavo in dokazila, kot izhaja iz Dokazila 
št. 4.4 iz prijavnega obrazca;

– vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz na-
slova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje pod-
prta naložba, je pa za namen DDV identificiran oziroma 
ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV član kmeč-
kega gospodinjstva, in sicer ne za dejavnost, na katero 
se navezuje podprta naložba, sicer lahko uveljavlja DDV 
kot upravičen strošek, vendar mora v tem primeru podati 
izjavo, da član kmečkega gospodinjstva nima pravice 
do uveljavljanja odbitka DDV v zvezi s podprto naložbo 
po predpisih, ki urejajo DDV, ki je del razpisne dokumen-
tacije k javnemu razpisu v okviru Dokazila št. 4;

– vlagatelj, ki je bil identificiran za namene DDV 
oziroma ima pravico do pavšalnega nadomestila DDV, 
vendar mu je v obdobju od oddaje vloge na javni razpis 
do oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev pre-
nehala identifikacija, lahko uveljavlja DDV kot upravičen 
strošek za osnovna sredstva in nepremičnine le v delu, 
za katere po predpisih, ki urejajo DDV nimajo pravice 
do odbitka DDV;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na določbe iz prve, druge, tretje in četrte 
alineje te točke, lahko v primeru naložbe v osnovna 
sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, namenjene 
za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša naložba, 
uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti celotnega 
vlagatelju zaračunanega DDV.

11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo.

12. Skladno z 12. točko prvega odstavka 100. člena 
ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge na javni razpis 
razvidna zaprtost finančne konstrukcije naložbe v skla-
du z 2. točko 9. poglavja tega javnega razpisa. Če gre 
za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke prejšnjega 
poglavja, mora vsak član te skupine kmetov izkazati 
zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj finančno 
ovrednoteni prispevek k naložbi, ki je razviden iz pogod-
be o sodelovanju pri naložbi.

13. Skladno s 13. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

14. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je 
ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se 
skladno s 14. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot 
upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem de-
ležu glede na neto tlorisno površino prostorov v objektu, 
ki jo upravičeni prostori zasedajo.

15. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti skladno s 15. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe iz priložene projektne doku-
mentacije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo,

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in 
stroškov,

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis.

16. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna 
dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in upravi-
čenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se 
izvaja ta naložba, mora imeti skladno s 16. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe sklenjeno dolgoročno po-
godbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za 
obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila 
sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika ali 
solastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v po-
godbi iz te točke.

17. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba 
v gradnjo novega objekta, mora imeti upravičenec skla-
dno s 17. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.

18. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko 
vzdrževanje objekta, mora skladno z 19. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

19. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora 
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
glasiti na vlagatelja.

20. Objekt iz 18. točke tega podpoglavja mora biti 
skladno s 21. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar 
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.

21. Če gre za naložbo v opremo ali investicijsko vzdr-
ževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki 
ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje:

– zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora skladno 
s prvo alinejo 22. točke prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje za obstoječi nobjekt,

– nezahteven objekt, mora skladno z drugo aline-
jo 22. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vla-
gatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
obstoječi objekt.

22. Računi za morebitne že nastale splošne stro-
ške in predračuni se morajo skladno s 23. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe glasiti na vlagatelja. Če 
gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, se račun in predračun glasi na člana 
skupine kmetov.

23. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.

24. Če gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 
tretjega poglavja javnega razpisa morajo pogoje iz 3. 
do 23. točke tega poglavja, izpolnjevati vsi člani skupi-
ne kmetov.

25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vložiti 
zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike za leto 2016.

26. Če je kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih 
površin, skladno s 3. točko 10. člena Uredbe oddaja 
zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obvezna, 
vendar pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG 
v skladu s predpisom, ki ureja RKG.

27. Skladno s 4. točko 10. člena Uredbe mora biti 
naložba ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z inter-
no stopnjo donosnosti, ki se izračuna v skladu s Prilogo 
št. 8 k razpisni dokumentaciji in sicer na naslednji način:

– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke druge-
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ga odstavka 5. člena Uredbe, mora biti interna stopnja 
donosnosti naložbe pozitivna,

– če gre za enostavno ali zahtevno naložbo v izbolj-
šanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev iz 2. toč-
ke drugega odstavka 5. člena Uredbe, mora biti interna 
stopnja donosnosti naložbe višja od dolgoročne obre-
stne mere po konvergenčnem merilu Banke Slovenije 
na dan objave javnega razpisa.

28. Če gre za enostavne in zahtevne naložbe, mora 
vlagatelj skladno s 5. točko 10. člena Uredbe predložiti 
poslovni načrt, v katerem izkaže:

– ekonomsko upravičenost naložbe iz 27. točke 
tega podpoglavja in

– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz dru-
gega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU. Prispevek naložbe k horizontalnim ciljem 
se ugotavlja na podlagi seznama upravičenih stroškov, 
ki so opredeljeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji;

29. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa skladno s 6. točko 10. člena Uredbe prispe-
va k horizontalnim ciljem iz druge alineje prejšnje točke, 
če delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa na m2 
bruto površine, kar mora biti razvidno iz projektne doku-
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;

30. Pri naložbi v zbiranje vode morajo skladno 
s 7. točko 10. člena Uredbe imeti objekti za shranjevanje 
vode zmogljivost vsaj 10 m3.

31. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja 
mora biti skladno s 8. točko 10. člena Uredbe izdelan za 
ekonomsko dobo naložbe in vsebovati sestavine, dolo-
čene v Prilogo št. 8 k razpisni dokumentaciji.

32. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja 
mora skladno z 9. točko 10. člena Uredbe za:

a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih 
in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziro-
ma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje 
od 1. januarja do 31. decembra;

b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega iz-

kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra ali

– na pokritju, opredeljenem v Prilogoišt. 11 k razpi-
sni dokumentaciji;

33. Ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke 
poslovni načrt skladno z 10. točko 10. člena Uredbe 
ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec 
ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prej-
šnje točke.

34. Ne glede na določbe 32. točke tega podpoglav-
ja mora biti poslovni načrt skladno z 11. točko prvega 
odstavka 10. člena Uredbe izdelan na podlagi pokritja, 
če gre za upravičenca iz 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa.

35. Če gre za majhne naložbe, mora vlagatelj za 
namen ugotavljanja ekonomske upravičenosti iz 7. točke 
prvega odstavka 26. člena Uredbe skladno z 12. točko 
10. člena Uredbe v prijavnem obrazcu navesti stanje 
kmetijskega gospodarstva pred in po naložbi.

36. Pri enostavni in zahtevni naložbi mora upravi-
čenec skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledar-
skem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz opravlja-
nja kmetijske dejavnosti ustvariti primeren prihodek, ki 
mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot 
primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto 
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: PDM), ki 
je v letu 2015 znašala 9.488,76 evrov.

37. Ena PDM iz prejšnje točke je obseg del 1.800 ur 
letno. Izračunana vrednost 1 PDM na kmetiji predstavlja 
naslednje vrednosti:

– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstve-
no zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti (1 PDM),

– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na 
kmetiji (1 PDM),

– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na 
kmetiji se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela, in je zdravstven zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela (0,5 PDM),

– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji 
(0,5 PDM),

– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3 

PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
38. Za eno PDM pri pravnih osebah in samostojnem 

podjetniku posamezniku se upošteva:
– ena oseba v delovnem razmerju za polni delovni 

čas oziroma
– oseba, ki je nosilec dejavnosti.
39. Če gre za enostavno ali zahtevno kolektivno 

naložbo, se ne glede na določbo 36. točke tega podpo-
glavja skladno s 14. točko prvega odstavka 10. člena 
Uredbe pri izračunu primernega prihodka upravičenca 
upošteva letni prihodek članov zadruge, organizacije 
pro izvajalcev oziroma skupine kmetov iz tretje aline-
je 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki so nosilci 
kmetijskih gospodarstev ob oddaji vloge na javni razpis 
in za katere je iz poslovnega načrta razvidno, da bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, pri čemer se prihodek 
ugotavlja na podlagi pokritja iz Priloge št. 11 k razpisni 
dokumentaciji.

40. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 5. 
in 25. točke tega podpoglavja javnega razpisa skladno 
s 15. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe izpolnje-
vati vsi člani zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
bodo uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslovne-
ga načrta ali vsi člani skupine kmetov.

41. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja za-
druga, mora pogoj iz 5. in 25. točke tega podpoglavja 
javnega razpisa skladno s 16. točko 10. člena Uredbe 
izpolnjevati več kot polovica članov zadruge.

42. Pri zahtevni naložbi mora upravičenec skladno 
s 17. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela 
v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah 
mora upravičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 
0,5 PDM.

43. Če gre kolektivno naložbo, morajo skladno 
s 18. točko prvega odstavka 10. člena Uredbe, obseg 
dela iz prejšnje točke zagotavljati člani zadruge, ali or-
ganizacije pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa.

44. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, je treba skladno s 20. toč-
ko 10. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti okolje-
varstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben.

45. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev iz pod a) 2. točke 2. poglavja javnega raz-
pisa, mora vlagatelj skladno s prvim odstavkom 11. čle-
na Uredbe izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
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a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar 
pomeni, da ima glede na zadnjo oddano zbirno vlogo 
oziroma evidenco rejnih živali:

– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasa-
dov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah,

– v uporabi vsaj 1 ha oljčnikov,
– v uporabi vsaj 1 ha zelenjadnic, vključno z rastli-

njaki, pridelavo jagod in nasadi trajnih rastlin na njivskih 
površinah,

– v uporabi vsaj 20 ha njiv ali
– v reji vsaj za 10 GVŽ rejnih živali;
b) kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v pre-

usmeritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima 
v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis vsaj 50 odstot-
kov vseh kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko 
kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, kar je 
razvidno iz oddane zbirne vloge v letu 2016;

c) kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko 
območje skladno s predpisom, ki določa razvrstitev kme-
tijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost, in izvaja eno od naslednjih na-
ložb:

– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov za skla-

diščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
– zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup kmetijske mehanizacije za gospodarno 

rabo dušika,
– ureditev kompostarn,
– tehnološka posodobitev hlevov,
– nakup opreme za skladiščenje in transport živin-

skih izločkov.
46. Če gre za kolektivno naložbo se skladno z dru-

gim odstavkom 11. člena Uredbe:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz pod a) 

prejšnje točke upoštevajo obseg kmetijskih površin in 
število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ozi-
roma članov skupine kmetov iz 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa, kar je razvidno iz RKG oziroma iz 
evidence rejnih živali,

– šteje, da sta pogoja iz pod b) in c) prejšnje točke 
izpolnjena, če imajo vsi člani zadruge, ali organizaci-
je pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo 
oziroma člani skupine kmetov iz 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva uvrščena 
v gorsko območje skladno s predpisom, ki določa raz-
vrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma imajo več kot 
50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v ukrep Eko-
loško kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU.

47. Vlagatelj lahko na posamezen javni razpis oziro-
ma posamezen sklop javnega razpisa skladno z 21. toč-
ko 10. člena Uredbe vloži eno vlogo za eno individualno 
oziroma eno kolektivno naložbo.

4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe mora vlagatelj 

poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno 
z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora vlagatelj 
iz druge alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpi-
sa predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki 
bodo uporabljali to naložbo;

b) iz poslovnega načrta iz 28. točke prejšnjega 
podpoglavja mora biti razvidno, da kolektivna naložba 
izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo oziroma vseh članov skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa;

c) najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni 
rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo 
pro izvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo upora-
blja najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih 
za rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov 
skupni pro izvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti 
manjši od pro izvodnega obsega, predvidenega v po-
slovnem načrtu;

d) upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz prej-
šnje podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne 
naložbe po članih zadruge, organizacije pro izvajalcev 
ter skupine kmetov, obdobje uporabe, vzdrževanje ipd. 
Seznam skupne rabe je opredeljen v Prilogi št. 9 k raz-
pisni dokumentaciji.

2. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehani-
zacije in strojne ter transportne opreme mora vlaga-
telj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno 
s 13. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) gre za kolektivno naložbo iz 12. člena Uredbe;
b) izkazana je gospodarna raba kmetijske mehani-

zacije, če so glede na oddano zbirno vlogo za leto 2016 
izpolnjene naslednje zahteve:

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, na-
menjene transportu (npr. traktorji in drugi vlečni stroji, 
stroji za prekladanje materialov ter stroji za transport), 
obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu 
rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, 
grozdja in zelenjave, mora imeti upravičenec v uporabi 
vsaj 40 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem 
besedilu: PKP),

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme na-
menjene spravilu žita, koruze in krompirja in drugih polj-
ščin, mora imeti upravičenec v uporabi vsaj 100 ha PKP,

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme na 
področju živinoreje mora imeti upravičenec v reji vsaj 
40 GVŽ rejnih živali;

c) za 1 ha PKP iz pod b) prejšnje točke, ki se izraču-
na na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz pravilnika, 
ki ureja register kmetijskih gospodarstev, in je razvidna 
iz zbirne vloge vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2016, se šteje:

– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe 
GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jago-
de na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,

– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 
1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 
1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnost-
mi. Za GERK z vrsto rabe 1320 se upošteva največja 
upravičena površina iz RKG

– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami 
rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vino-
grad, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče in 
1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na nji-
vskih površinah (drevesnice, nasad belušev in artičok), 
1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava 
ni v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče pa-
njevce se štejejo le nasadi hitro rastočega panjevca iz 
Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in 36/16),

– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe 
GERK: 1190-rastlinjak, 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni 
v tleh in 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami ali

– 8 ha plantaže gozdnega drevja: vrsta rabe GERK 
1420-plantaže gozdnega drevja;

d) pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ iz podtočke 
b) te točke se upoštevajo kmetijska zemljišča oziroma 
število GVŽ, ki jih uporabljajo oziroma imajo v reji člani 
zadruge, organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
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kolektivno naložbo ter člani skupine kmetov iz tretje ali-
neje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa;

e) podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne 
dodeli upravičencu, ki je za to vrsto kmetijske mehaniza-
cije že prejel sredstva na podlagi Uredbe oziroma pred-
pisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, 
v zadnjih sedmih koledarskih letih pred letom objave jav-
nega razpisa. Skupina kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa ni upravičena do podpore 
za nakup kmetijskega traktorja, če je član te skupine za 
to vrsto 0kmetijske mehanizacije že prejel sredstva na 
podlagi Uredbe oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2007–2013;

f) če ne gre za naložbo iz pod a) točke tega odstav-
ka, je do podpore upravičen nakup kmetijske mehaniza-
cije kot individualne naložbe, za katero je iz Seznama 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki 
je Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji razvidno, da:

– ima izrazito okoljski učinek ali
– prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.
3. Če gre za naložbe na področju živinoreje mora 

vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skla-
dno s 17. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

a) pri naložbi v ureditev ali vzdrževanje hleva mora 
biti hlevska površina za živali v skladu s predpisi, ki ure-
jajo dobrobit živali;

b) pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje 
živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne 
zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz pred-
pisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz 
kmetijskih virov, razen v primeru naložb v novogradnjo 
objektov za rejo domačih živali;

c) ne glede na prejšnjo podtočko so do podpore 
upravičene tudi naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne 
presegajo minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja var-
stvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če 
je upravičenec mladi kmet iz 2. točke 3. poglavja javne-
ga razpisa, ki naložbo izvede v 24 mesecih od datuma 
vzpostavitve kmetije;

d) vlagatelj z naložbo ne sme povečati obsega živi-
norejske pro izvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede 
na stanje ob oddaji vloge na javni razpis;

e) vlagatelji, ki imajo vsaj 30 odstotkov kmetijskih 
zemljišč v uporabi na najožjih vodovarstvenih območjih 
so v okviru tehnoloških posodobitev hlevov upravičeni 
do podpore le za naložbe v ureditev hlevov na hlevski 
gnoj, na globoki nastilj oziroma na tlačen gnoj.

4. Če gre za naložbe namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skla-
dno z 19. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe, ki je predmet 
tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji;

b) za naložbe v energetsko prenovo objektov, 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, je treba 
vlogi na javni razpis priložiti:

– energetsko izkaznico skladu s predpisom, ki ureja 
izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali energet-
ski pregled, če gre za naložbo v gradnjo enostavnega 
ali nezahtevnega objekt v skladu s predpisom, ki ureja 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje ter 
v primeru naložb v investicijsko vzdrževanje objektov,

– elaborat gradbene fizike za področje učinkovite 
rabe energije v stavbah v skladu s pravilnikom, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbe 

v gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skla-
du s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na 
zahtevnost gradnje;

c) naložbe v pridobivanje toplotne oziroma toplotne 
in električne energije iz lesne biomase so del naložbe 
v ureditev objektov, namenjenih primarni pridelavi kme-
tijskih pro izvodov;

d) pri naložbah v opremo, ki je namenjena učinkoviti 
rabi energije, je treba upoštevati minimalne standarde 
za energetsko učinkovitost kot jih določajo predpisi, ki 
urejajo energetiko, kar mora biti razvidno iz dokumen-
tacije k naložbi;

e) stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih 
gospodarstvih so upravičeni do podpore samo, če je 
pridobljena energija namenjena lastni primarni pridelavi 
kmetijskih pro izvodov kmetijskega gospodarstva;

f) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase mora 
biti surovina za pridobivanje energije kmetijski pro izvod;

g) pri naložbah v pridobivanje toplotne oziroma 
toplotne in električne energije iz biomase uporaba žit 
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem ter 
oljnic ni dovoljena;

h) pri naložbah v pro izvodnjo elektrike in toplotne 
energije mora biti iz tehnične dokumentacije h kurilni na-
pravi razvidno, da ta ne presega mejnih vrednosti izpu-
stov v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak.

5. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj po-
leg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1 skladno s 23. 
in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) priznana vrednost prispevka v naravi je oprede-
ljena v katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 
in 38/16) in ne sme presegati 50 odstotkov upravičene 
vrednosti naložbe;

b) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko 
vlagatelj uveljavlja pri:

– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov;
c) ne glede na podtočko a) te točke obseg prispev-

ka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 40 
odstotkov upravičene vrednosti naložbe ter presegati 
obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je 
vlagatelj opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, pri 
čemer vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih 
postavk in sicer 5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;

d) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega 
lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo 
o poseku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije (v na-
daljnjem besedilu ZGS) v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdove.

5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so 

do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upra-
vičeni stroški:

a) stroški ureditve ali vzdrževanje nepremičnin za 
kmetijsko dejavnost, nakup pripadajoče opreme za kme-
tijsko pro izvodnjo, ureditev greznic in čistilnih naprav, 
nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v na-
daljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme. Pri posa-
meznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del);

b) nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in 
transportne opreme za prevoz živali in surovin;

c) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe ener-
gije;
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d) stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov 
energije na kmetijskih gospodarstvih;

e) prispevek v naravi kot lastno delo in material upra-
vičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
97. členom Uredbe;

f) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposre-
dno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 2. poglavja 
javnega razpisa, med katere spadajo:

– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in sveto-
valcev,

– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične 
dokumentacije,

– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko 

in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije 
izvedljivosti,

– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtni-

ških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skla-

du s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
2. Skladno z 98. členom Uredbe stroški za študije 

izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški 
v okviru izvedbe naložbe.

3. Skladno z 98. členom Uredbe višina upravičenih 
splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe.

4. Skladno z drugim odstavkom 7. člena ter 95. čle-
nom Uredbe se višina upravičenih stroškov določi na 
naslednji način:

a) za stroške kmetijske mehanizacije in strojne ter 
transportne opreme se upošteva katalog stroškov iz Pra-
vilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije 
ter osnovah za katalog stroškov kmetijske in gozdarske 
mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16);

b) za ostale stroške iz javnega razpisa se upora-
blja katalog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 
in 38/16);

c) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, 
ki so določene v katalogu stroškov iz pod a) in b) te 
točke in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 4 k raz-
pisni dokumentaciji. Za stroške, ki so navedeni Prilogi 
št. 4 k razpisni dokumentaciji, mora vlagatelj k vlogi na 
javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so 
določeni v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najviš-
je priznane vrednosti iz kataloga stroškov. Če vlagatelj 
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške 
kot so navedeni Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
vrednosti iz predložene ponudbe;

d) če je vlagatelj naročnik v skladu s predpisi, ki ure-
jajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjea podtočke 
uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če 
je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja kot je pri-
znana vrednost iz Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
najvišje priznane vrednosti stroškov iz Prilogi št. 4 k raz-
pisni dokumentaciji. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev 
sredstev uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilo-
gi št. 4 k razpisni dokumentaciji, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene 
ponudbe izbranega izvajalca;

e) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan 
v register nepremične kulturne dediščine, se višina upra-
vičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška 
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu vi-
šine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe 
z najnižjo ceno;

f) če stroški niso določeni v Prilogi št. 4 k razpisni 
dokumentaciji, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh 
ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;

g) ne glede na določbo iz prejšnje podtočke, do 
podpore ni upravičen nakup kmetijske mehanizacije, 
če gre za naložbe iz pod f) 2. točke prejšnjega poglavja 
javnega razpisa, razen v primeru kmetijske mehanizaci-
je, ki je v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji označena 
z izrazom »drugi stroji«;

h) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko 
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov, kar 
vlagatelj dovoljuje z izjavo;

i) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelo-
vanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja. Ta pogoj je izpolnjen, če vlagatelj v zadnjih 
2 letih od vložitve vloge na javni razpis ni imel več kot 
5 % lastniškega deleža v gospodarski družbi izvajalca 
naložbe oziroma izvajalec naložbe ni imel več kot 5 % 
lastniškega deleža v gospodarski družbi vlagatelja. Če 
pogoj iz te podtočke ni upoštevan, se ponudbe iz te toč-
ke ne upoštevajo.

6. Neupravičeni stroški
1. Skladno z 8. ter 96. členoma Uredbe, se podpora 

ne dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev;
– stroške naložb, ki se financirajo iz sredstev opera-

tivnih skladov v okviru programov organizacij prideloval-
cev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpo-
stavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih pro izvodov 
in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);

– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– DDV, razen če vlagatelj ob oddaji vloge na javni 

razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s pred-
pisi, ki urejajo DDV,

– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij;

– upravne takse;
– stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in 

opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, av-
torskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora ter

– stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme.
2. Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe, se 

sredstva ne odobrijo in izplačajo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis 
in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva 
Evropske unije oziroma druga javna sredstva.

3. Ne glede na določbe prejšnje točke, se skladno 
z drugim odstavkom 94. člena Uredbe, podpora po 
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tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov 
lahko združuje z drugimi podporami iz naslova držav-
nih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi 
najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določe-
ne z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU in 
Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kme-
tijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 
2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Smernice za 
kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje), ne glede na to, 
ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financi-
ra iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev Evropske unije.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Skladno z 25. členom Uredbe, se vloge prispele 

na javni razpis ocenjujejo na podlagi meril, ki so določe-
na v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je spre-
jel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen 
na spletih straneh MKGP: http://www.program-podeze-

lja.si/sl/prp-2014–2020/kaj-je-program-razvoja-podeze-
lja-2014–2020. Med vlogami za podporo za naložbe 
v kmetijska gospodarstva, ki presežejo vstopno mejo 30 
odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih 
sredstev.

2. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni 
razpis oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in 
ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih evidenc. V pri-
meru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh 
ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se 
vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točk.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih javnega razpisa.

4. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe, 
se vloga oceni na podlagi naslednjih meril:

Merila za majhne naložbe (Sklop A)

Merila Maksimalno. št. 
točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela po zaključku naložbe 

15

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 15
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 20
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, kjer so omejene 
možnosti za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD) (število točk iz naslova OMD). 
Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v 
nadaljnjem besedilu: KZU) na območjih OMD.

16

Kmetijsko gospodarstvo oziroma naložbe se nahajajo na vodovarstvenem območju (naložbe 
v ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila)

4

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom 5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 5
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 
PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na ravni upravičenih stroškov 

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10
SKUPAJ 1- 4 100

Podrobnejša merila za majhne naložbe:

Št. MERILO Maks. št. 
točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. 
točk 15)

15

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob oddaji zahtevka za 
izplačilo sredstev na enoto vloženega dela po sistemu pokritja.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 12.000 do vključno 15.000 evrov oziroma 
več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 do vključno 12.000 evrov oziroma 
več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
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Št. MERILO Maks. št. 
točk

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 8.000 do vključno 10.000 evrov oziroma več 
kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 5.000 do vključno 8.000 evrov oziroma več 
kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 5.000 evrov ali manj oziroma več kot 40.000 evrov 
skupnega prihodka /PDM.

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 15)

15

Navodilo: upošteva se načrtovani obseg KZU število čebeljih panjev v lasti ter obseg reje živali 
izražen v GVŽ ekvivalentu na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, glede na vrsto pridelave, 
za katero se vlagatelj opredeli v prijavnem obrazcu.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ rejnih živali oziroma 
bo imelo v lasti več kot 48 do vključno 60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 4 do 
vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 12 GVŽ oziroma več kot 15 do 
vključno 20 GVŽ rejnih živali,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha ali več kot 6 do 
vključno 10 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi;
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 40 do vključno 48 čebeljih panjev oziroma 
več kot 60 do vključno 80 čebeljih panjev
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 10 GVŽ ali več kot 20 do 
vključno 25 GVŽ rejnih živali,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 3 ha ali več kot 10 do 
vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 32 do vključno 40 čebeljih panjev oziroma 
več kot 80 do vključno 100 čebeljih panjev
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 8 GVŽ ali več kot 25 do vključno 
30 GVŽ rejnih živali,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha ali več kot 15 do 
vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 24 do vključno 32 čebeljih panjev oziroma več 
kot 100 do vključno 120 čebeljih panjev
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ ali več kot 30 do vključno 
35 GVŽ rejnih živali,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha ali več kot 20 do 
vključno 25 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 20 do vključno 24 čebeljih panjev oziroma več 
kot 120 do vključno 140 čebeljih panjev
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ ali več kot 35 do vključno 
40 GVŽ rejnih živali,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha ali več kot 25 do 
vključno 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v lasti več kot 16 do vključno 20 čebeljih panjev oziroma več 
kot 140 do vključno 160 čebeljih panjev
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji 4 ali manj GVŽ ali več kot 40 GVŽ rejnih živali oziroma 
bo imelo v lasti t 16 ali manj ali več kot 160 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi 0,5 ha ali 
manj ali več kot 30 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 20
2.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, KJER SO 

OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno št. točk 16)
16

Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot 
50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 
Možna je samo ena izbira.
16 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
14 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
12 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
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Št. MERILO Maks. št. 
točk

2.2. NASLOV OZIROMA LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, ČE UPRAVIČENEC IZVAJA NALOŽBE V UREDITEV 
SKLADIŠČNIH KAPACITET ZA ŽIVINSKA GNOJILA

4

(maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.
4 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem vodovarstvenem 
območju ter predstavlja 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe ali več,
3 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih vodovarstvenih 
območjih ter predstavlja 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe ali več,
2 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem vodovarstvenem 
območju ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne naložbe,
1 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih vodovarstvenih 
območjih ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več kmetijskih 
pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko 
pro izvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega ali več kmetijskim 
pro izvodom dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni 
kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba o oceni 
vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino 
PTP

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 
5)

5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz 
naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljnjem 
besedilu: ukrep KOPOP)
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetijstvo iz PRP 2014–2020. Kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro-
izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi 
dodatno točko.
4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na celotni kmetiji
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja samo na delu kmetije

3.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5) 5
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014–2020 v letu 2016
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
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4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 
PODNEBNIH SPREMEMB

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot 
je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen 
izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. 
Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine objekta, kot je 
razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 bruto površine 
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 bruto površine 
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
vsaj 20 m3

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna na spletni strani http://www.
uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). 
Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni 
razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje in 
so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu.

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je posamezni strošek namenjen 
podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne 
naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče 
opreme
3 – nakup kmetijske mehanizacije, ki zmanjšuje toplogredne pline
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu za 
vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu za 
vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
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Merila za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 
11. točke tretjega poglavja javnega razpisa (Sklop B)

Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 (30) 20 (30)
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela ob vložitvi vloge na javni razpis

20 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in 
višino naložbe

/ 10

1.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 5
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe

10 5

Ekonomski učinek javnih sredstev / 10
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge 10 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za 
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

10 10

Izobrazba upravičenca 5 5
Mladi kmetje naložbe za uskladitev s standardi EU 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in 
izboljšanje konkurenčnosti)

10 10

Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na območjih, 
kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk iz naslova 
OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 % ali več 
KZU na območjih OMD

8 8

Kmetijsko gospodarstvo oziroma naložbe se nahajajo na vodovarstvenem 
območju (naložbe v ureditev skladiščnih zmogljivosti za živinska gnojila)

2 2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (enako 
za prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

15 15

Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim 
geografskim poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE (enako za 
prestrukturiranje in izboljšanje konkurenčnosti)

5 5

Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, branžnih in 
medbranžnih organizacijah, kmetijskih zadrugah, agrarnih, pašnih oziroma 
melioracijskih skupnostih 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI 
ZA OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB-se določi na 
ravni upravičenih stroškov (enako za prestrukturiranje in izboljšanje 
konkurenčnosti)

40 (30) 40 (30)

6.1. Prestrukturiranje 40 40
Okoljski prispevek izvedene naložbe 15 15
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 15
6.2 Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1- 6 100 100

Podrobnejša merila za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov 
iz tretje alineje 11. točke tretjega poglavja javnega razpisa:

1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
1.1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 20)-ENOSTAVNE NALOŽBE
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Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe 20 0
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih 
na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
Kolikor se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih 
knjigovodskih podatkih iz leta 2015, se številu točk po posameznih ocenitvah 
doda dodatno število točk in sicer: 1 točka za knjigovodske podatke iz naslova 
vodenja FADN knjigovodstva ter 2 točki za knjigovodske podatke iz naslova 
enostavnega ali dvostavnega o knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 12.000 
evrov skupnega prihodka / PDM

1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih 
na podlagi zbirnih vlog v letu 2015). izračunanega na podlagi pokritja ter njihov 
skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.

20 0

20 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov skupnega prihodka 
/PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 12.000 evrov do vključno 15.000 
skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 12.000 evrov 
skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE NA 
JAVNI RAZPIS (maksimalno št. točk 10)

0 10

1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na izplačila na 
podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka / PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka / PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
45.000 evrov skupnega prihodka / PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 15.000 
evrov skupnega prihodka / PDM

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki 
se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog 
v letu 2015). izračunanega na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela 
v letu pred objavo javnega razpisa.
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka / PDM
9 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 evrov do vključno 80.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
7 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 60.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 45.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
5 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
3 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 
evrov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 
skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 evrov do vključno 15.000 evrov 
skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) 
– velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa,, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in 
višino naložbe (A). Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih 
prihodkov iz poslovanja kmetijskega gospodarstva /celotna višina naložbe 
brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak 0,2

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu 
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna 
izobrazba se šteje: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska.- V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja poglavja javnega razpisa, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov 
zahtevano izobrazbo.

5 5

5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – 
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu s nitratno direktivo-ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo 
skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj polovica 
članov mladih kmetov, ki bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe 
standarde EU, ki se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, tudi glede varstva 
pri delu, kolikor bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma 
vzpostavitve kmetije.
5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 20 
ali manj odstotkov vrednosti celotne naložbe
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3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, 

KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno 
št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Možna je samo ena izbira. 
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % kmetijskih 
zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni 
seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva 
članov deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov Možna je samo 
ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

3.2. NASLOV OZIROMA LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE 
NAHAJA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, ČE UPRAVIČENEC IZVAJA 
NALOŽBE V UREDITEV SKLADIŠČNIH KAPACITET ZA ŽIVINSKA GNOJILA

2 2

(maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila.
2 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem 
vodovarstvenem območju ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe,
1 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih 
vodovarstvenih območjih ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene certifikate oziroma 
potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih shem kakovosti hrane 
oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim geografskim 
poreklom.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega 
ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro-
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, pridelava 
in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega 
ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode 
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 
1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko 
vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP



Stran 1344 / Št. 41 / 10. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). 
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa M10 
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP 4 – nosilec kmetijskega gospodarstva 
se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj štirih operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje vsaj 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 
3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. Pri 
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih 
v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov 
skupine kmetov trži kmetijske pro izvode gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri kolektivnih naložbah, 
ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 
Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 prvič vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva v letu 2016 izvaja ukrep Dobrobit živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN 

POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega 
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, kmetijskih 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko 
interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja, 
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih 
evidenc (velja za organizacije pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom 
o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja g javnega razpisa v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, 
se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
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1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. 
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 40

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15) 15 15
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje 
objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja 
več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke 
se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 
bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje te 
zahteve (velja za prvo tretjo in četrto ocenitev).. Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna 
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih sort 
rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se uporabljajo na 
kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji, 
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora ob vložitvi vloge 
na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 15)

15 15

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči (ne 
velja za tehnološke posodobitve hlevov), kar pomeni, da predstavlja več kot 
50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
3 – nakup kmetijske mehanizacije, ki zmanjšuje toplogredne pline
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2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje 
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme oziroma 
investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje 
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma 
investicijsko vzdrževalnih del

2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. 
točk za 

enostavne 
naložbe

Maks. št. 
točk za 

zahtevne 
naložbe

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 

enostavne naložbe
10 0

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu 
ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega 
razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) –velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe) oziroma na 
podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 
tretje alineje 11. točke tretjega poglavja javnega razpisa. Pri izračunu ISD se 
ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
5 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
4 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
3 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
2 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe. Kolikor se obseg 
skupnega letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti izračuna na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo) potem se številu točk po posameznih ocenitvah doda 2 točki.
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
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3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
35.000 skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM 
ali manj

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev.
10 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
8 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
6 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 
evrov skupnega prihodka/PDM
4 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 50.000 
evrov skupnega prihodka/PDM
2 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 35.000 
skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM ali 
manj

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM ali manj

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov z tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega 
zahtevka.
5 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM
4 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM
3 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 
evrov skupnega prihodka/PDM
2 – skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 50.000 
evrov skupnega prihodka/PDM
1 – skupina kmetov bo ustvarila letno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM ali 
manj
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1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje učinke 
ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih učinkov, je 
racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo poenostavitev 
načela indeksa neto sedanje vrednosti (v nadaljnjem besedilu: NSV). Merilo je 
količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)

10 10

Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz 
kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo 
skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, bodo 
dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica nosilcev 
KMG (članov skupine kmetov) vsaj enega ali dva člana pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarova iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji 
zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge 
na javni razpis
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnostioziroma je na kmetiji zavarovan 
iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih vlagatelj priloži k prijavnemu obrazcu 
glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna 
izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno z čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, bodo dodatno 
število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov zahtevano 
izobrazbo.
5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – 
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
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2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe v uskladitev 
s standardi EU iz vidika nitratne direktive-ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6 mesečno skladiščenje živinskih 
gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, bodo dodatno število točk 
pridobili upravičenci, pri katerih je vsaj polovica članov mladih kmetov, ki bodo 
izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU, ki se uporabljajo 
za kmetijsko pro izvodnjo, tudi glede varstva pri delu, kolikor bodo te naložbe 
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
manj kot 20 odstotkov vrednosti celotne naložbe

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA OBMOČJIH, 

KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (maksimalno 
št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, 
se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov, ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Povprečno število 
točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, 
ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov deli s skupnim številom vseh 
članov skupine kmetov. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

3.2. NASLOV OZIROMA LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE 
NAHAJA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, ČE UPRAVIČENEC IZVAJA 
NALOŽBE V UREDITEV SKLADIŠČNIH KAPACITET ZA ŽIVINSKA GNOJILA

2 2

(maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila.
2 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem 
vodovarstvenem območju ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe,
1 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih 
vodovarstvenih območjih ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA 

Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev dodeljene certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih 
ali nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe 
o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
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5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega 
ali več kmetijskim pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro-
izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, pridelava 
in predelava, predelava

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za enega 
ali več kmetijskim pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode 
iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost

5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana vsaj 
1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko 
vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 
iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa M10 
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.

5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP

3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP

1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje vsaj 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 
3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. 
Kolikor več kot polovica članov skupine kmetov trži kmetijske pro izvode 
gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, 
kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov dodatno 
točko.

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja

1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 
Dobrobit živali.

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 prvič vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

1 – nosilec kmetijskega gospodarstva v letu 2016 izvaja ukrep Dobrobit živali
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5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA IN 

POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega 
in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, kmetijskih 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, gospodarsko 
interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja, 
v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih 
evidenc (velja za skupine in organizacije pro izvajalcev) oziroma se dokazuje 
s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec 
oziroma če ima skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa, v letu objave javnega razpisa več kot 
100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni sta največ dve izbiri.
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
2 – Vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. 
članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje 
objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja 
več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke 
se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 
bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto do 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri 
katerih vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje te zahteve 
(velja za prvo, tretjo in četrto ocenitev). Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna na 
spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji 
(velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora 
obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se uporabljajo na kmetijskem 
gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
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3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni dokumentaciji, 
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora ob vložitvi vloge 
na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za tehnološke 
posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
3 – nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje 
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme oziroma 
investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo zračenje 
ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme oziroma 
investicijsko vzdrževalnih del

Merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (Sklop C)

Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 (30) 20 (30)
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za 
enostavne naložbe

20 /

Obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela ob vložitvi vloge za 
zahtevne naložbe

/ 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in 
višino naložbe (samo za zahtevne naložbe)

/ 10

1.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 10
Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po 
zaključku naložbe za enostavne naložbe

20 /

Načrtovani obseg skupnega prihodka na enoto vloženega dela po 
zaključku naložbe za zahtevne naložbe

/ 10

Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe) / 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Inovativnost in razvoj podjetja 5 5
Socialni vidik podjetja 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na 
območjih, kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (število točk 
iz naslova OMD). Točke dobijo samo kmetijska gospodarstva, ki imajo 
50 % ali več KZU na območjih OMD

8 8
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Merila Enostavne naložbe 
(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

Kmetijsko gospodarstvo oziroma naložbe se nahajajo na 
vodovarstvenem območju (naložbe v ureditev skladiščnih zmogljivosti za 
živinska gnojila)

2 2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim 
geografskim poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja 5 5
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 (30) 40 (30)

6.1. Prestrukturiranje 40 40
Okoljski prispevek izvedene naložbe 15 15
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 15
6.2. Izboljšanje konkurenčnosti 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1- 6 100 100

Podrobnejša merila za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe
1. Podrobnejša merila za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
1.1. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 20)

20 /

1.1.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, 
izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015)).
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe

Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) 
izračunan na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo 
javnega razpisa.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno letno več kot 
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 25.000 
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 20.000 
evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 15.000 
evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 12.000 
evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno od 10.000 
evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA (maksimalno št. točk 10)

/ 10

1.2.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v letu 2015 na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015).
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2015 (podatki se nanašajo na 
izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015) 
izračunan na podlagi pokritja ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo 
javnega razpisa.
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 
100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 80.000 
evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 60.000 
evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 45.000 
evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 35.000 
evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 30.000 
evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 25.000 
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 20.000 
evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno več kot 15.000 
evrov do vključno 20.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, so ustvarila letno od 10.000 
evrov do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 
10) – velja za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki sodelujejo 
pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu 2015 (B) in višino naložbe (A). Količnik se izračuna 
po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz kmetijskih dejavnosti /celotna 
višina naložbe brez DDV
10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak 0,2
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo 
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot 
kmetijski sorodna dejavnost se šteje: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, 
lesarska dejavnost. (možna le ena izbira)
5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijske oziroma kmetijsko sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijske oziroma kmetijsko sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela iz drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma v evidenco 
socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli 
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3.2. NASLOV OZIROMA LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE 

NAHAJA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, ČE UPRAVIČENEC IZVAJA 
NALOŽBE V UREDITEV SKLADIŠČNIH KAPACITET ZA ŽIVINSKA GNOJILA

2 2

(maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila.
2 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem 
vodovarstvenem območju ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti 
celotne naložbe,
1 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih 
vodovarstvenih območjih ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev dodeljene 
certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih 
shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina 
z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma 
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILAKO (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri 
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje 
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine 
kmetov trži kmetijske pro izvode gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2016 vključen v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020v letu 2016. Pri kolektivnih naložbah, 
ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila 
točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 prvič vključil 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva v letu 2016izvaja ukrep Dobrobit 
živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro-
izvajalcev, kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih 
skupnostih, gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. 
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. 
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, oziroma če imajo 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v letu 
objave javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. 
Možni sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo,
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 40

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 15) 15 15
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 4 k razpisni dokumentaciji. 
Kolikor je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 m3 do vključno 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3 
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6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so 
do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov 
članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (velja za prvo, 
tretjo in četrto ocenitev). Kolikor je posamezni strošek namenjen inovacijam 
prevladujoči, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne 
naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna 
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih 
sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis

4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,

3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,

3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 15)

15 15

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe (ne velja za 
tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo.

3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil

3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme

3 – nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov

2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil

2 – ureditev kompostarn

2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge

1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov

1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju

1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge

1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
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2. Podrobnejša merila za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) 10 10

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno 
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
10 – ISD od vključno 5 % do vključno 7 %
7 – ISD več kot 3 % do 5 % ter več kot 7 % do vključno 10 %
5 – ISD od 2 % do vključno 3 % ter več kot 10 % do vključno 12 %
3 – ISD več kot 12 % do vključno 15 %
1 – ISD več kot 15 %

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

20 0

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
Kolikor se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah doda 2 točki.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 evrov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 evrov/ do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 evrov/ do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 evrov do vključno 
20.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 evrov do vključno 
15.000 skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 evrov do vključno 
12.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali kmetijske 
zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo 
neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
20 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
60.000 evrov skupnega prihodka /PDM
17 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
50.000 evrov/ do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka / PDM
15 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
40.000 evrov/ do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka / PDM
13 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka / PDM
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10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila več kot 25.000 
evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga je ustvarila letno več kot 15.000 
evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
12.000 evrov do vključno 15.000 skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno od 10.000 
evrov do vključno 12.000 evrov skupnega prihodka / PDM

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 

0 10

1.3.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku naložbe.
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov 
skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do 
vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do 
vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do 
vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
kmetijske zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu po zaključku 
naložbe.
10 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih dejavnosti/PDM
7 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
70.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
5 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
3 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno več kot 
30.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
1 – kmetijska gospodarstva članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, bodo ustvarila letno od 
20.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka iz kmetijskih 
dejavnosti/PDM
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1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – 

velja za zahtevne naložbe
0 10

Navodilo: Ocena temelji na predpostavki, da mora 10x večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj 10x večji ekonomski učinek (večja naložba ima večje 
učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo 
poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo je količnik med ocenjeno NSV 
projekta (pri 5 % obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. 
Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi 
tega javnega razpisa.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi 
sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5

Navodilo: Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, oziroma ima sklenjeno pogodbo 
z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in 
razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, na dan objave javnega razpisa, za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela. Dokazilo je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot 
kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, 
gozdarska, lesarska.1 (možna le ena izbira)

1 upoštevajo se člani gospodinjstva, ki so zaključili šolanje in še niso upokojeni

5 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz področja kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
iz drugih področij
3 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino iz področja 
kmetijstva oziroma iz področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela
2 – Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela iz drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
Navodilo: Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki 
Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma 
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Dodatne točke iz tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so 
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne 
seštevajo.
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij). Evidenca socialnih podjetij je 
objavljena na spletni strani:
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/
5 – Podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – Vlagatelj je zadruga
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3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE NAHAJA NA 

OBMOČJIH, KJER SO OMEJENE MOŽNOSTI ZA KMETIJSKO 
DEJAVNOST (maksimalno št. točk 8)

8 8

Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe in imajo več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Povprečno število točk se izračuna na način, da se 
skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov (ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe) deli 
s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Možna je samo ena izbira.
8 – kmetijsko gospodarstvo prejme 400 točk ali več
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 399 točk
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 349 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do 299 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 200 do vključno 249 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 199 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 149 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 99 točk

3.2. NASLOV OZIROMA LOKACIJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA SE 
NAHAJA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, ČE UPRAVIČENEC 
IZVAJA NALOŽBE V UREDITEV SKLADIŠČNIH KAPACITET ZA ŽIVINSKA 
GNOJILA

2 2

(maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg naložbe v ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila.
2 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na najožjem 
vodovarstvenem območju ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti 
celotne naložbe,
1 – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, se nahaja na ostalih 
vodovarstvenih območjih ter predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 
5)

5 5

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
dodeljene certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali 
nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe 
o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena 
izbira.
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: pridelava, 
pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem koledarskem letu za 
enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila 
za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma 
živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP
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4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 

PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2016 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Pri 
kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 
odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.
5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj treh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se vključi v izvajanje vsaj ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. 
točk 3)

3 3

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetijstvo iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Kolikor nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje 
ukrepa M11 Ekološko kmetovanje. Kolikor več kot polovica članov skupine 
kmetov trži kmetijske pro izvode gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo z pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 preusmeri v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se v letu 2016 vključi v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do 
dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov 
članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit 
živali.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 prvič vključil 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva v letu 2016izvaja ukrep Dobrobit 
živali

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

IN POSLOVNEGA SODELOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, 
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja, v letu objave javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
pro izvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima 
organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma organizacija pro-
izvajalcev ali kmetijska zadruga, ki izvajata kolektivno naložbo, v letu objave 
javnega razpisa več kot 100 članov, se k ocenitvi dodajo dve točki. Možni 
sta največ dve izbiri
2 – Vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo,
2 – Vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev,
1 – Vlagatelj je član zadruge,
1 – Vlagatelj je član agrarne, pašne oziroma melioracijske skupnosti
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1 – Vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti
1 – Vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 5 k razpisni dokumentaciji. Kolikor 
je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma strošek 
gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoči, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 bruto 
Površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 100 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 
bruto površine, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto do 100 m3

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 20 m3

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so 
do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov 
članov, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (velja za prvo, 
tretjo in četrto ocenitev).. Točke se seštevajo.
4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki je dostopna 
na spletni strani http://www.uvhvvr.gov.si in je Priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji (velja samo za sorte večletnih rastlin). Uporaba zavarovanih 
sort rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov vseh trajnih rastlin, ki se 
uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki 
jim grozi prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 10 k razpisni 
dokumentaciji, Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje mora 
ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa, na katero se naložba nanaša, bo 
nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. 
točk 10)

10 10

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi 4 k razpisni dokumentaciji. Kolikor je 
posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam prevladujoči, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe tehnološke 
posodobitve hlevov, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo.
3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
3 – nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 20 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – z naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi 
vloge
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev, predstavljajo vsaj 5 % vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Skladno s 106. členom Uredbe mora upravičenec 
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po 
zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje ob-
veznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
podukrepa 4.1, za katerega so bila sredstva po tem jav-
nem razpisu dodeljena še najmanj naslednjih pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev;

b) upravičenec mora vrniti prispevek iz EKSRP, 
če v skladu s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2016/EU, v petih letih od datuma končnega izpla-
čila sredstev nastopi karkoli od naslednjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz območja Republike Slovenije,

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost ali

– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji;

c) neupravičeno plačane zneske Republika Slove-
nija izterja sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne 
zahteve niso bile izpolnjene;

d) prispevke iz EKSRP iz podtočke b)mora upra-
vičenec, v skladu z drugim odstavkom 71. člena Ured-
be 1303/2016/EU vrniti, če se pro izvodna dejavnost 
v 10 letih od zadnjega izplačila sredstev premesti iz 
Unije, razen kadar je upravičenec MSP;

e) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi, hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

f) upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na 
kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, 
izvajalcu vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in 
drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike 
Slovenije;

g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim od-
stavkom 102. člena ter petim odstavkom 106. člena 
Uredbe izpolnjevati zahteve glede označevanja vira so-
financiranja pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec skladno s 27. členom Uredbe po zadnjem izplači-
lu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:

a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu 
(površine, živali);

b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni 
razpis pridobil točke iz naslova meril pro izvodno usme-
ritev kmetijskih gospodarstev ter socialni vidik podjetja, 
mora ta merila kot obveznost izpolnjevati še pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev;

c) zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev ali 
vodilni partner skupine kmetov vodi seznam skupne 
rabe iz 3. točke 12. člena Uredbe in o skupni rabi poro-
ča, kot je določeno v Prilogi št.9 k razpisni dokumenta-
ciji še najmanj pet celotnih koledarskih let po zadnjem 
izplačilu sredstev;

d) gospodarna raba mehanizacije iz pod b) 2. točke 
podpoglavja 4.2 javnega razpisa, se mora ohranjati še 
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev;

e) če je upravičenec fizična oseba, ki je ob vložitvi 
vloge na javni razpis izpolnjevala pogoje za mladega 
kmeta in je iz tega naslova pridobila višji delež podpore, 
mora biti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev lastnik 
in mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva 
(ne velja za kolektivne naložbe);

f) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet ko-
ledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev (ne 
velja za kolektivne naložbe):

– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi mora zagotoviti evi-
dentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem eno-
tnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen 
na spletni strani MKGP in knjigovodske podatke do 
31. marca vsako leto poslati na ARSKTRP,

– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu 
s slovenskimi računovodskimi standardi mora voditi knji-
govodstvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora stan-
dardno obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca 
poslati standardno obdelane na MKGP;

g) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
prejšnje podtočke oziroma o skupni rabi naložbe iz pod-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 10. 6. 2016 / Stran 1367 

točke c) te točke ter o učinkih podprte naložbe poročati 
za naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu 
sredstev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Pri-
loge št. 2 k razpisni dokumentaciji, pošlje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto in sicer na obrazcu, obja-
vljenem na spletni strani ARSKTRP.

3. Poročilo o uresničevanju obveznosti:
a) skladno s 103. členom Uredbe mora upravičenec 

ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poro-
čilo o uresničevanju obveznosti iz te točke;

b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz 
prejšnje točke so določeni v Poročilu o izpolnjenih ciljih, 
ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji.

9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji skladno z 28. členom 

Uredbe so:
a) stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska 

gospodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov na-
ložbe in se poveča za:

– 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na ob-
močjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 
32. člena Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospo-
darstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem bese-
dilu: OMD) v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje 
kmetijskih gospodarstev v OMD. Če gre za kolektivno 
naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 
člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke tretjega 
poglavja javnega razpisa svoja kmetijska gospodarstva 
razvrščena v OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvr-
ščanje kmetijskih gospodarstev v OMD,

– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukre-
pom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in 
ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin 
vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje. Če gre 
za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolek-
tivno naložbo, ter člani skupine kmetov iz tretje alineje 
11. točke 3. poglavja javnega razpisa skupaj več kot 50 
odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed 
ukrepov iz te alineje,

– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, kate-

rih naslov oziroma lokacija kmetijskega gospodarstva 
se nahaja na problemskih območjih iz Priloge št. 14. 
k razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: pro-
blemska območja). Če gre za kolektivno naložbo, mora 
imeti najmanj polovica članov zadruge ali organizaci-
je pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo 
ter članov skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa naslov stalnega prebivališča 
oziroma lokacijo kmetijskega gospodarstva na problem-
skih območjih,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 

2. točke 3. poglavja javnega razpisa. Če gre za kolek-
tivno naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo, ter najmanj polovica članov skupine kmetov iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa izpol-
njevati pogoje za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja 
javnega razpisa;

b) stopnje podpore iz prejšnje podtočke se lahko 
seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov naložbe;

c) najnižji znesek javne podpore je 2.000 eurov na 
vlogo;

d) vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lah-
ko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz 
tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov 
javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in ve-
lika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 
1.750.000 eurov javne podpore;

e) Član skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja javnega razpisa lahko v celotnem program-
skem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi 
podporo v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer se 
upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova in-
dividualnih in kolektivnih naložb;

f) vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz naslova tega podukrepa samo enkrat pri-
dobi podporo za majhno naložbo.

2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. čle-
nom Uredbe:

– vlagatelj mora za zahtevne naložbe v vlogi na 
javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki 
omogoča izvedbo naložbe z izjavo banke o izvedljivosti 
naložbe;

– ne glede na določbo iz prejšnje alineje, javni za-
vodi zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom 
sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je 
bil potrjen finančni načrt iz programa dela javnega za-
voda za leto objave javnega razpisa, iz katerega mora 
biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen 
izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na 
javni razpis;

– če gre za vlagatelja iz tretje alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, mora vsak član te skupine 
kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na 
svoj finančno ovrednoten prispevek k naložbi, ki je raz-
viden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi;

– če gre za naložbe nad 1.000.000 eurov priznane 
vrednosti, ne glede na prvo, drugo in tretjo alinejo te 
točke, finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov 
izvedbe naložbe oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Ured-

be, se sredstva za podukrep 4.1. razpišejo z zaprtim 
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega od-
stavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe, 
se oddaja vlog na javni razpis začne 13. 6. 2016.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe, se javni razpis deli na:

– sklop A, ki je namenjen majhnim naložbam
– sklop B, ki je namenjen enostavnim in zahtevnim 

naložbam fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov ter enostavnim in zahtevnim naložbam 
skupine kmetov iz tretje. alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa in

– sklop C, ki je namenjen enostavnim in zahtev-
nim naložbam samostojnih podjetnikov posameznikov 
in pravnih oseb.

4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih za kate-
re so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu 
razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva proporcionalno razdelijo na ostale sklope iz 
istega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

5. V skladu s tretjim odstavkom 91. člena Uredbe, 
se na spletni strani MKGP in AKTRP, skupaj z javnim 
razpisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavlja-
jo vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje 
prijavnega obrazca.
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11. Vlaganje vloge
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 

vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. V skladu z drugim odstavkom 92. člena Uredbe 

se vlagatelj pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje-
ga odstavka prijavi pri ARSKTRP.

3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe za 
elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka 
ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali nje-
gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalifi-
ciranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem 
ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede 
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski 
sistem ARSKTRP.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski 
sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni 
razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske 
kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, 
ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

5. V skladu s četrtim in petim odstavkom 92. čle-
na Uredbe, je potrebno prijavni obrazec, ki je vnesen 
v informacijski sistem ARSKTRP natisniti ter z izpisom 
identifikacijske kode in podpisom vlagatelja, skupaj s pri-
logami poslati priporočeno na naslov: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, Ljub ljana ali oddati na vložišču ARSKTRP. 
Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je 
v prilogi št. 8 k razpisni dokumentaciji.

6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Ured-
be morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, 
ter naslov in oznaka javnega razpisa na katerega se 
prijavlja: 2. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016-sklop 
A / sklop B / sklop C.

7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elek-
tronski sistem objavijo na spletni strani MKGP in AR-
SKTRP.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vlaga-
telja. Če gre za upravičenca iz tretje. alineje 11. točke 3. 
poglavja javnega razpisa, se mora predračun glasiti na 
člana skupine kmetov.

12. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 24. členom Uredbe so obvezne priloge, 

brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena 
zakona, ki ureja kmetijstvo vloga zavrže brez pozivanja 
na dopolnitev, naslednja:

a) poslovni načrt iz 28. točke podpoglavja 4.1. jav-
nega razpisa;

b) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, 
za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:

– opis stanja pred izvedeno naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
– opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in 

inštalacij;
c) kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za 

katere je treba pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo 
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt za iz-
vedbo (v nadaljnjem besedilu:PZI) v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov;

d) pogodba o sodelovanju pri kolektivni naložbi, če 
gre za upravičenca iz tretje. alineje 11. točke 3. poglavja 
javnega razpisa.

13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe 

se obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popol-
nosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSK-
TRP vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum 
in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in 
čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po 
prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti 
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po 
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi 
meril iz 7. poglavja javnega razpisa. Sredstva se odo-
brijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo 
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dose-
gajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na pod-
lagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:

– Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se 

vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva 
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.

6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe 
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevka za 
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec ume-
tno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji 
podukrepa 4.1.

14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev, mo-
rajo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na ARSKTRP;

c) v primeru enega zahtevka mora biti naložba za-
ključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev 
in plačani vsi računi. V primeru dveh ali več zahtevkov 
za izplačilo sredstev, mora biti zaključen del naložbe, 
ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko 
celoto;

d) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbe-
na dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja;
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e) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev 
priložiti naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, kamor sodijo tudi ele-
ktronski in e-računi,

– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uve-
ljavlja DDV kot upravičen strošek,

– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški 
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen 
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska 
pogodba),

– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno 
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upra-
vičenec,

– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opre-
mo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti 
(oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo 
na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob 
zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času 
vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je pred-
met vgradnje,

– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba 
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne 
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma doba-
vitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, 
da je kopija enaka originalu,

– v primeru naložb v opremo in mehanizacijo mora 
upravičenec priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz 
katerega je razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali 
opreme in nazivna moč,

– za traktorje kolesnike in traktorje goseničarje 
mora upravičenec priložiti izjavo pro izvajalca oziroma 
dobavitelja nadgradnje, iz katere je razvidna skladnost 
s standardi in predpisi o varnosti strojev,

– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške,

– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega dela upravičenca pri gradnji enostavnih ali ne-
zahtevnih objektov, mora upravičenec zahtevku za izpla-
čilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki 
mora biti potrjen s strani Kmetijsko gozdarske zbornice 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) ali 
odgovornega projektanta;

f) upravičenec mora imeti v primeru naložb v zah-
tevne ali manj zahtevne objekte, ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje 
in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). 
PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti 
na kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;

g) če gre za naložbo v opremo ali investicijsko 
vzdrževanje obstoječega objekta, ki je v skladu z ured-
bo, ki ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost 
gradnje, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upra-
vičenec predložiti pravnomočno uporabno dovoljenje 
za ta objekt;

h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo;

i) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, 
ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna 
le v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obr-
tniška dela kot so npr. pleskanje, fasadarska dela, itd. 
Če so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, 
je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 

Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP;

j) upravičenec mora v primeru nakupa mehanizaci-
je, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s stan-
dardi in predpisi o varnosti strojev dokument, ki to izka-
zuje, hraniti na kraju samem, ter ga mora predložiti na 
zahtevo ARSKTRP;

k) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega lesa upravičenca, ARSKTRP pridobi dokazilo 
o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca. Kot doka-
zilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca se šte-
je odločba ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove 
ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu in kopije obrazca 
»Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, ki jo ARSKTRP 
pridobi po uradni dolžnosti;

l) upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju 
rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravijo v skladu 
z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP;

m) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca oziroma na transakcijski račun člana skupi-
ne kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega 
razpisa;

n) če je strošek naložbe določen v katalogu 
stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo sred-
stev predloži račun. Če strošek ni določen v katalogu 
stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri po-
nudbe, razen v primeru nakupa kmetijske mehanizacije 
kot individualne naložbe iz pod b) 2. točke podpoglavja 
4.2 javnega razpisa;

o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 
11. točke tretjega poglavja javnega razpisa, se račun 
glasi na člana skupine kmetov;

p) upravičenec mora v skladu s navodili za informi-
ranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni 
strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve gle-
de označevanja vira sofinanciranja;

q) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu 
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje 
na datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev;

r) upravičenec lahko vloži največ:
– en zahtevek za izplačilo sredstev, če gre za majh-

ne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za eno-

stavne naložbe ter
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zah-

tevne naložbe;
s) upravičenec lahko predlaga spremembo časov-

ne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev 
po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred pote-
kom roka za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici 
do sredstev. Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za 
spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo določene v odločbi o pravici do sredstev v skladu 
s 54. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lah-
ko podaljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 me-
secev, vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju 
javnega razpisa

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke, morajo biti 
ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev, skladno 
s 26. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
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b) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev stan-
dardom Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma 
ustanovitve kmetijskega gospodarstva;

c) kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zadnjega zah-
tevka za izplačilo sredstev, ne presega obsega živino-
rejske pro izvodnje glede na stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis;

d) če gre za majhne naložbe iz prve alineje 3. točke 
2. poglavja javnega razpisa, mora kmetijsko gospodar-
stvo ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:

– ustvariti letni primeren prihodek, ki mu omogo-
ča dolgoročno sposobnost preživetja, kot je določen 
v 37. točki podpoglavja 4.1. javnega razpisa in

– zagotoviti ekonomsko upravičenost naložbe. Šte-
je se, da je majhna naložba ekonomsko upravičena, če 
je bruto dodana vrednost naložbe ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev višja od 4.000 eurov, pri 
čemer se pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe 
upošteva pokritje iz Priloge št. 11 k razpisni dokumen-
taciji;

e) če gre upravičenca, ki izvaja naložbe v prestruk-
turiranje kmetijskih gospodarstev ter se naložba nanaša 
na preusmeritev oziroma izvajanje ekološke pridelave 
hrane, mora upravičenec predložiti certifikat v skladu 
s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo 
kmetijskih pridelkov in živil. Če gre za kolektivne nalož-
be, mora certifikat predložiti več kot polovica članov za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
naložbo, ter več kot polovica članov skupine kmetov iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa.

3. Upravičenec lahko v skladu s 105. členom Ured-
be uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti 
javne podpore, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora upraviče-
nec napovedati v vlogi na javni razpis;

b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo 
v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev 
z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za pred-
plačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 od-
stotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 
63. člena Uredbe 1305/2013/EU;

c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest 
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sred-
stev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;

d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU;

e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, 
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena 
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s pe-
tim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila 
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačane-
ga predplačila;

f) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spre-
membo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora 
v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval 
z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku 
za spremembo časovne dinamike predložiti tudi podalj-
šano bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z uredbo, ki 
ureja izvajanje sistema varščin za izpolnitev obveznosti, 
povezanih z ukrepi kmetijske politike in Poglavjem IV 
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi 
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, 

potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura 
(UL L št. 255, z dne 28. 8. 2014, str. 18).

15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se, v skladu s prvim odstavkom 108. čle-

na Uredbe, izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in 
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna 
ARSKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU, ARSKTRP 
izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe 
o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU, 
lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 
4.1.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom 
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je 
opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij, ki je Priloga 
št.1 k razpisni dokumentaciji

5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe

6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Ured-
be, se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah, upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe, 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehani-
zacije, objektov, razen cestne infrastrukture, v primeru 
požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo 
silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka 109. Čle-
na Uredbe. V tem primeru mora upravičenec predmet 
podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v na-
sprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena 
sredstva.

9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na 
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be, v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4300-7/2016/9 Ob-2399/16

V skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Prora-
čunom Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračunom Republike Slovenije za leto 2017 
(Uradni list RS, št. 96/15), Zakonom o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (96/15), 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617), Zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), Programom iz-
vajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 
22. 4. 2015; http://www.mgrt.gov.si), Uredbo o postopku, 
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merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Shemo pomoči po pravilu »de minimis« 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015/I 
z dne 9. 5. 2016 (http://www.mf.gov.si), Strategijo ra-
zvoja slovenskega turizma 2012–2016 (http://www.
mgrt.gov.si), Uredbo o porabi sredstev evropske ko-
hezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Operativnim 
programom za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si; v nada-
ljevanju: OP EKP), Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (z dne 11. julija 2006) 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), z vsemi 
spremembami, Uredbo (EU) št. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter 
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 
2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) z vse-
mi spremembami, Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1), Odloka o iz-
vedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 
1/16 in 35/16) in Navodili organa upravljanja o upravi-
čenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 Republika Slovenija http://www.
eu-skladi.si), Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih 

produktov ter storitev turističnega gospodarstva 
(2016–2018)

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne 
naložbe Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za 
MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.

1. Posredniški organ: posredniški organ pristojen 
za izvedbo zadevnega razpisa je Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana.

2. Namen in cilj javnega razpisa: ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo želi z javnim razpisom 
spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri obli-
kovanju svojih pro izvodov/storitev in pomagati pri trženju 
in promociji. Prav tako se želi turističnemu gospodarstvu 
(malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti 
s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih pro-
izvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti 
malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način 
poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja 
in digitalnega trženja. Z navedenimi aktivnostmi se bo 
prispevalo k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na 
globalnem trgu in posledično omogočalo ustvarjanje ve-

čjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar bo neposre-
dno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti 
prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivno-

sti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih 
pro izvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na 
principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti kon-
kurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh 
ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na 
umestitev turističnega pro izvoda na trg je poudarek na 
digitalnih vsebinah.

Turistični pro izvod je po tem razpisu kombinacija 
izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev 
potreb turistov v povezavi z njihovim obiskom turistične 
destinacije.

Pod pojmom nov turistični pro izvod se po tem raz-
pisu smatra turistični pro izvod, ki ga prijavitelj do sedaj 
še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost 
svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe 
turistične destinacije.

Pod pojmom inovativen turistični pro izvod se po 
tem razpisu smatra turistični pro izvod s karakteristikami, 
ki ga razlikujejo od podobnih turističnih pro izvodov na 
trgu (pod trgom je mišljeno vsaj območje Slovenije) in 
vsebuje elemente nenavadnosti, izvirnosti, sistemske-
ga poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega 
turizma.

Razpis se izvaja na območju Vzhodne kohezijske 
regije in na območju Zahodne kohezijske regije..

4. Upravičeni stroški:
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so 

skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih 
stroških) in so neposredno povezani s predmetom raz-
pisa. Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo 
naslednji stroški (v neto znesku brez DDV):

Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
1. svetovanje,
2. oblikovanje (grafična podoba vsebin),
3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev no-

vih digitalnih komunikacijskih orodij,
4. oglaševanje,
5. specializacija.
ad1) upravičeni so tisti stroški zunanjih svetovalcev, 

ki se nanašajo na aktivnosti razvoja novih in inovativnih 
turističnih pro izvodov. V to skupino stroškov se uvrščajo 
svetovalne storitve v povezavi z razvojem novih in ino-
vativnih turističnih pro izvodov ter usposabljanje v pove-
zavi s turističnimi pro izvodi, ki so predmet prijavljenega 
projekta. Stroški zunanjih svetovalcev lahko predstavlja-
jo največ 30 % skupnih stroškov projekta.

ad2) upravičeni so stroški grafičnega oblikovanja 
vsebin, katere so povezane s turističnimi pro izvodi, ki 
so predmet prijavljenega projekta in katere bodo del 
digitalnih komunikacijskih orodij,

ad3) stroški digitalne prenove obstoječih komuni-
kacijskih orodij in stroški vzpostavitve novih digitalnih 
komunikacijskih orodij so upravičeni, kolikor so v pove-
zavi s turističnimi pro izvodi, ki so predmet prijavljenega 
projekta,

ad4) stroški oglaševanja so upravičeni, kolikor so 
v povezavi s turističnimi pro izvodi, ki so predmet pri-
javljenega projekta. V sklopu stroškov oglaševanja se 
smatrajo kot upravičeni stroški spletnega oglaševanja 
(vključujoč oglaševanje preko družbenih omrežij) in stro-
ški tiskovin. Stroški tiskovin lahko predstavljajo največ 
30 % skupnih stroškov oglaševanja.
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ad5) stroški specializacije so upravičeni, kolikor so 
tudi v povezavi s turističnimi pro izvodi, ki so predmet 
prijavljenega projekta. V tej skupini stroškov se štejejo 
kot upravičeni stroški izdelave dokumentacije potrebne 
za specializacijo in stroški pristopnih taks.

Stroški so upravičeni kolikor bodo nastali v obdo-
bju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na 
razpis in se zaključi 15. 10. 2018. Pri planiranju izvedbe 
aktivnosti projekta je potrebno upoštevati dejstvo, da je 
rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15.10. 
v posameznem proračunskem letu. Datum upravičeno-
sti se bo določil na ravni posameznega projekta in bo 
sestavni del pogodbe o sofinanciranju.

Davek na dodano vrednost in stroški povezani z in-
vesticijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske 
dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev 
in naprav) niso upravičen strošek.

Upravičeni stroški se bodo dokazovali z originalnimi 
računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter osta-
limi obveznimi dokazili, kot so opredeljeni v 2. poglavju 
Navodil OU o upravičenih stroških, ki bodo posredovana 
v preverjanje ministrstvu pred izplačilom javnih upraviče-
nih izdatkov. Podrobneje se način dokazovanja upravi-
čenosti stroškov opredeli v pogodbi oziroma v navodilih 
za izstavitev zahtevka za izplačilo.

5. Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospo-

darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in 
zadruge s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne 
glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpol-
njevati pogoje za malo oziroma srednje veliko podjetje 
v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komi-
sije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evrop-
ske unije, L 187/2014, str.1).

Kolikor je v projekt razvoja novega ali inovativnega 
turističnega pro izvoda vključenih več MSP-jev, se kot 
upravičenec po tem razpisu smatra nosilec projekta 
(prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv 
pri implementaciji projekta. Upravičenec bo kot edini 
pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in ob-
veznosti iz naslova tega razpisa.

6. Višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev po tem razpisu zna-

ša 4.199.142,18 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz 
proračuna RS za leta 2016, 2017 in 2018 v skladu 
s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovlje-
na na proračunskih postavkah ministrstva predvidoma, 
kot sledi:

Vzhodna kohezijska regija
Proračunska postavka Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018
160071 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-EU 687.960,75 917.281,01 917.281,02 
160072 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-V-slovenska udeležba 91.728,09 122.304,13 122.304,13 
Skupaj 779.688,84 1.039.585,14 1.039.585,15 

Zahodna kohezijska regija
Proračunska postavka Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018
160073 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-EU 312.039,25 416.052,32 416.052,32 
160074 – PN3.2 – Razvoj turizma-14-20-Z-slovenska udeležba 53.492,50 71.323,33 71.323,33 
Skupaj 365.531,75 487.375,65 487.375,65 

Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih 
izdatkih v Vzhodni kohezijski regiji do 75 % in v Zahodni 
kohezijski regiji do 70 %. Prispevek nacionalne udeležbe 
bo zagotovljen z javnimi sredstvi slovenske udeležbe ter 
z zasebnimi viri.

Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev iz tiste kohe-
zijske regije, v kateri se bo operacija izvajala.

7. Višina sofinanciranja:
Projekt se lahko sofinancira v deležu do 70 % 

upravičenih stroškov, upoštevaje dejstvo, da sredstva 
dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavlja-
jo pomoč po pravilu »de minimis« in se dodeljujejo 
v skladu s priglašeno s shemo »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016). To pomeni, da 
skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne 
sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju 
treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev drža-
ve, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v ce-
stno tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR).

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta 
je 30.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo sredstev:
Projekt se lahko prične izvajati po oddaji vloge na 

razpis.

Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma 
najkasneje do 31. 12. 2018. Sredstva se bodo upravi-
čencu izplačala iz sredstev posameznega proračun-
skega leta po terminskem planu določenem v pogodbi 
o sofinanciranju na osnovi zahtevka/ov za sofinancira-
nje. Upravičenec mora pri načrtovanju dinamike črpa-
nja sredstev po letih upoštevati dejstvo, da je potrebno 
zadnji zahtevek za sofinanciranje v posameznem pro-
računskem letu predložiti ministrstvu do 15. 10. Upravi-
čenec lahko v posameznem proračunskem letu predloži 
največ dva zahtevka za izplačilo. Znesek sofinanciranja 
v posameznem letu je določen v pogodbi.

Prenosljivost sredstev med leti je možna le iz ute-
meljenih razlogov in le, kolikor se ministrstvo s tem stri-
nja in ima za to v predvidenem spremenjenem terminu 
na razpolago sredstva.

Vse projektne aktivnosti morajo biti v celoti zaklju-
čene in stroški plačani v roku, ki bo dopuščal izdajo za-
dnjega zahtevka za izplačilo najkasneje do 15. 10. 2018.

9. Pogoji za prijavo:
a) Splošni pogoji za prijavitelja:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji oziroma 

v primeru, da je prijavitelj tuja pravna oseba (v času pri-
jave mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za 
sprejem pošte), mora pred podpisom pogodbe imeti re-
gistrirano dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora 
biti neposredno povezana s predmetom razpisa) – izjava,
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– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji – iz-
java,

– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem 
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr.) – izjava in bilančni podatki za leto pred 
prijavo na razpis,

– ni v težavah oziroma ne prejema, niti ni v postop-
ku pridobivanja finančne pomoči države po programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in 
srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od re-
gistracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij – izjava.

– nima neporavnanih obveznosti do države – iz-
java,

– ni za isti namen že sofinanciran iz drugih javnih 
virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega 
naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanci-
ranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči 
– izjava.

b) Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandi-
diranje:

– skladnost projekta s predmetom in namenom raz-
pisa,

– zaprtost finančne konstrukcije projekta,
– projekt se še ni pričel izvajati (izjava). Projekt se 

lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis.
– nujnost sofinanciranja (izjava prijavitelja, da so 

sredstva, ki jih bo morebiti prejel v okviru tega razpisa, 
nujno potrebna za realizacijo projekta);

– mednarodno usmerjen poslovni načrt,
– prispevek projekta k doseganju ciljev iz veljavne 

strategije razvoja slovenskega turizma,
– zaveza prijavitelja, da bo v promocijskih akci-

jah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« (iz-
java) ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priroč-
niku celostne grafične podobe znamke Slovenije (vir: 
http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znam-
ka_slovenije_i_feel_slovenia).

Na razpis se lahko prijavi isti prijavitelj z največ eno 
vlogo. Kolikor na razpis prispe več kot ena vloga istega 
prijavitelja, se vse vloge tega prijavitelja zavržejo. Lahko 
pa posamezen prijavitelj sodeluje tudi pri projektih dru-
gih prijaviteljev, ki se prijavijo na zadevni razpis in sicer 
v vlogi partnerja ali izvajalca.

10. Merila za ocenjevanje
Projekti se bodo ocenjevali na osnovi meril, ki jih 

je potrdil Odbor za spremljanje Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020.

 Merila Max. št. točk
1 VZDRŽNOST IN TRAJNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA 28
1.1 Vzdržnost poslovnega modela z vidika trga 4
1.2 Distribucijski kanali 4
1.3 Predpostavke za prihodke (cenovna politika) 4
1.4 Viri za poslovanje (ljudje, infrastruktura, sredstva, partnerji, informacije, znanje, oprema, 

blagovna znamka…)
4

1.5 Stroški poslovanja 4
1.6 Poslovni model je vzdržen glede na konkurenčni položaj na trgu 4
1.7 Opredelitev možnosti na nadaljnji razvoj – rast 4
2 KAKOVOST PROJEKTA 32
2.1 Vodenje in organizacija izvedbe projekta 5
2.2 Način dela projektne skupine 3
2.3 Kakovost in skladnost turističnega pro izvoda (predmet projekta) (točke kazalnikov se 

seštevajo)
10

2.4 Trajnostna naravnanost turističnega pro izvoda (točke kazalnikov se seštevajo) 5
2.5 Turistični pro izvod je vezan na kulturno dediščino 2
2.6 Prispevek k novim zaposlitvam 4
2.7 Uporaba digitalnih komunikacijskih orodij 3
3 REALNOST IZVEDBE PROJEKTA 10
3.1 Realnost pričakovanih rezultatov projekta 5
3.2 Realnost višine predvidenih stroškov za projekt in za posamezno aktivnost 3
3.3 Realnost terminskega plana izvedbe projektnih aktivnosti 2
4 MOŽNOSTI ZA PREBOJ NA TUJI TRG 10
4.1 Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg (partnerstvo) 3
4.2 Tržni potencial 4
4.3 Prihodki od prodaje na tujem trgu 3
5 DOKAZILA O ZAGOTAVLJANJU STANDARDA KAKOVOSTI oziroma ZNAKA ZA OKOLJE 5
5.1 Standard kakovosti 2
5.2 Znak za okolje 2
5.3 Pridobljeni oziroma nameravani standard/certifikat oziroma znak za okolje je mednarodnega 

značaja
1

6 REGIONALNI KRITERIJI 15
6.1 Premagovanje razvojnih razlik med kohezijskima regijama 3
6.2 Problemska območja 6
6.3 Triglavski narodni park 6
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Skupno število možnih točk je 100.
Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje je 60 točk, upoštevajoč dejstvo, da mora 
znašati minimalno skupno število doseženih točk pri 
posameznih sklopih št. 1 (Vzdržnost in trajnost poslov-
nega modela), št. 2 (Kakovost projekta), št. 3 (Realnost 
izvedbe) in št. 4 (Možnosti za preboj na tuji trg) najmanj 
50 % vseh možnih točk pri tem sklopu. V primeru, da 
skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže 
navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, 
če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže 
prag za sofinanciranje.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja pro-
jektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpolo-
žljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino 
doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti 
z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov 
ocenjenih z enako oceno, se bo upoštevala višina točk 
pri merilu Kakovost projekta. V primeru, da bodo projekti 
tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo vloge raz-
vrščalo glede na višino točk pri merilih po naslednjem 
vrstnem redu: Regionalni kriterij, Možnosti za preboj na 
tuji trg, Realnost izvedbe projekta, Vzdržnost in trajnost 
poslovnega modela, Dokazila o zagotavljanju standarda 
kakovosti oziroma znaka za okolje.

11. Vsebina vloge: popolno vlogo predstavljajo iz-
polnjeni prijavni obrazci, ki so objavljeni na spletni strani 
ministrstva [http://www.mgrt.gov.si/] v sklopu razpisne 
dokumentacije (obrazci od št. 1 do št. 4) in poslovni na-
črt. Vlogi je lahko priložena tudi razna druga dokumen-
tacija (npr. strategija trženja, razvojni dokumenti desti-
nacije …), ki potrjuje oziroma dokazuje navedbe v vlogi.

12. Način prijave: popolna vloga, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana (po pošti ali oddaja v vložišče 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova ulica 5, Ljub ljana) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne 
odpiraj – vloga na razpis za sofinanciranje razvoja novih 
in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospo-
darstva« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljate-
lja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim 
odpiranjem najkasneje do 12. ure.

13. Odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 

22. 2. 2017. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. 8. 2016. 
Naslednji odpiranji bosta 7. 12. 2016 in 22. 2. 2017.

Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
najkasneje do 12. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, 
ki bodo prispele po navedenem roku, se prenesejo 
v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obve-
ščen s strani ministrstva. Vlog v nepravilno označenih 
ovojnicah komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom 
zavržene.

Odpiranje ni javno.
14. Postopek obravnave vlog
Vloge na javni razpis bo obravnavala strokovna ko-

misija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Strokovna komisija bo v prvi fazi 
preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo 
podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopol-
nitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih 
dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo do-
polnjene v določenem roku, bodo zavržene. V drugi fazi 
bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev 
za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev 

za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni 
razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnje-
vale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni 
razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z obja-
vljenimi merili. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila 
dva člana strokovne komisije in sicer na osnovi meril 
opredeljenih v točki 10. V primeru, da bo razlika med 
ocenama 15 točk ali manj, se bo končna ocena obliko-
vala na osnovi povprečja obeh ocen. Kolikor se bosta 
oceni razlikovali za več kot 15 točk, bo vlogo ocenil še 
tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo obli-
kovala na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. Vloge, 
ki bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlaga-
ne ministru v odobritev sofinanciranja, med tem ko bo za 
vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavr-
nitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo praviloma izdani 
v roku 90 dni od dne odpiranja vloge. Pritožba na sklep 
ni mogoča. Kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, 
lahko sproži upravni spor. Prijavitelji, katerih vloge bodo 
prejele pozitivne sklepe, bodo pozvani k podpisu pogod-
be. V primeru, da prijavitelj zavrne podpis pogodbe, se 
šteje da je odstopil od kandidature za sredstva v okviru 
zadevnega javnega razpisa.

15. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 

so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prija-
vitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji 
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, 
v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost 
se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne 
more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, 
potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Rezultati razpisa so informativnega javnega znača-
ja in bodo objavljeni.

16. Ostali pogoji in dolžnosti upravičencev:
– Upravičenci sredstev bodo dolžni omogočiti mi-

nistrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v iz-
vajanje prednostne naložbe, ter njihovim pooblaščen-
cem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev 
in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor, 
tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpo-
gled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku 
trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja. 
Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komi-
sije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega 
sodišča Republike Slovenije.

– Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo 
v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, ven-
dar najmanj do 31. 12. 2028, kot dokazila za potrebe 
bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko mini-
strstvo ta rok podaljša.

– Kolikor se bo pri kontroli projekta med njegovim 
izvajanjem ali po njegovem zaključku izkazalo, da pro-
jekt ni v skladu z razpisom in pogodbo oziroma je bila 
ugotovljena nenamenska poraba sredstev, lahko mini-
strstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe o sofinan-
ciranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila.

– Upravičenec bo moral tekoče obveščati ministr-
stvo o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža 
ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spre-
membi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spre-
membi.

– Upravičenec bo dolžan ministrstvu dostavljati 
zahtevana pojasnila v zvezi s projektom.
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– Upravičenec bo moral ministrstvo sprotno pisno 
obveščati o dogodkih, zaradi katerih je onemogočeno 
izvajanje sofinanciranih aktivnosti.

– V primeru, da se bo izkazalo, da je upravičenec 
posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projek-
ta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, 
ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vr-
niti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do vračila.

– Upravičenci sredstev bodo dolžni spoštovati pred-
pisana pravila in smernice ter navodila za izvajanje 
aktivnosti v okviru strukturnih skladov. Ta določila bodo 
podrobno opredeljena v pogodbi o sofinanciranju.

– Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 in določila 115. in 
116. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013.

– Upravičenci do sredstev bodo morali zagotoviti 
enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskrimina-
cijo med osebami, ki so vključene v izvajanje projektnih 
aktivnosti v skladu s področno zakonodajo in 7. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

– Stroškov, ki so predmet sofinanciranja po tem 
razpisu, ni dovoljeno sofinancirati iz drugih javnih virov. 
V primeru, da se ugotovi, da je upravičenec za sofinanci-
rane stroške koristil dodatna javna sredstva, ministrstvo 
odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev dodeljenih nepo-
vratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila do vračila.

– Upravičenec bo moral dosegati zastavljene cilje 
in kazalnike v vlogi, kar bo dokazoval s poročili v času 
izvajanja projekta in s poročili po zaključku projekta. Pri 
uresničevanju ciljev bo moral smiselno slediti načelom 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske 
unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti 
okolja, ob upoštevanju načela »onesnaževalec plača« 
v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.

– Upravičenec bo moral smiselno upoštevati določi-
lo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do 
bistvenih sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na 
naravo ali pogoje izvajanja projekta ali ki bi podjetju ozi-
roma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost 
(skladnost z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013).

– Upravičenci so pri oddaji naročil dolžni upoštevati 
načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in go-
spodarne rabe sredstev.

– V primeru, da se bo izkazalo, da je upraviče-
nec v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo), 
bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno na-
vedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve 
navedbe, razveže pogodbo o sofinanciranju ter zahteva 
vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 
Enake posledice nastanejo, če ministrstvo ugotovi, da 
je v postopku dodeljevanja sredstev oziroma pri izvedbi 
projekta prišlo do nepravilnosti ali do goljufij oziroma do 
bistvenih kršitev pogodbe o sofinanciranju.

Podrobneje se obveznosti upravičenca opredelijo 
v pogodbi o odobritvi sofinanciranja.

17. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti na sple-

tni strani ministrstva in sicer na: www.mgrt.gov.si. Do-
datne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 

1000 Ljub ljana, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, kon-
takt Alojz Posedel, 01/400-36-37 in na spletni strani 
ministrstva.

Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni 
na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 6316-12/2016-4 Ob-2370/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 
– ZPOP-1A), 15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskoval-
nih programih (CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) 
(v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o CRP), Metodolo-
gije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 
z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo, 
št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016 
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija), Metodologije oce-
njevanja in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projek-
tov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si 
hrano za jutri« za izvedbo javnega razpisa v letu 2016, 
št. 012-3/2016-10, z dne 7. 6. 2016 (v nadaljnjem be-
sedilu: Metodologija CRP), Usmeritev Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega 
razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Za-
gotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016, št. 631-5/2016/9, 
z dne 2. 6. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve) in 
soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no št. 631-1/2016/9, z dne 6. 6. 2016, objavlja

javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov  

Ciljnega raziskovalnega programa  
»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-

publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
MKGP).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 

programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016 (v 
nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovimo.si 
hrano za jutri«) je izbor raziskovalnih projektov, ki bodo 
podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritva-
mi kmetijske politike na posameznem področju javnega 
interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in traj-
nostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, 
ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremlja-
njem in nadziranjem njihovega izvajanja.

Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 
temelji na strateških ciljih, opredeljenih v sektorskih do-
kumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o naci-
onalnem gozdnem programu in Strategiji prilagajanja 
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spre-
membam.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebi-
nami MKGP v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si 
hrano za jutri«:

Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije
Težišča 2: Konkurenčnost pro izvodnje hrane in ob-

novljivih naravnih virov
Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
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Težišča 4: Razvoj podeželja
Težišča CRP iz prejšnjega odstavka ustrezajo stra-

teškim in drugim razvojnim dokumentom MKGP.
Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski 

okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine 
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP, in 
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP, 
sledijo osnovnim ciljem in prednostnim programskim 
usmeritvam kmetijske politike.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obra-
zložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in ce-
lotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe 
udeleženca, so priloga javnemu razpisu.

Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije
Tematski sklop: 1.1 Zdravstveno varstvo rastlin
Številka teme: 1.1.1
Naslov teme: Ocena stanja odpornosti škodljivih 

organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji
Cilji projekta:
– pregledati stanje odpornosti škodljivcev na fitofar-

macevtska sredstva v Republiki Sloveniji;
– analizirati kmetijske prakse in način izbire FFS, ki 

lahko vodijo do pojava odpornosti;
– predlagati rešitve in antirezistenčne strategije za 

snovi, na katere se dokazano lahko razvije rezistenca;
– pripraviti usmeritve za vključitev antirezistenčnih 

strategij v obstoječa navodila za tehnologijo pridelave, 
ki bodo prispevale k izboljšanju ekonomike kmetijske 
pridelave v Sloveniji;

– predlagati ukrepe za prenos znanja do uporab-
nika.

Številka teme: 1.1.2
Naslov teme: Uporaba metod varstva rastlin z niz-

kim tveganjem v vrtnarstvu
Cilji projekta:
– preizkusiti metode varstva rastlin z nizkim tvega-

njem za obvladovanje bolezni, škodljivcev in plevelov 
v pridelavi in ugotavljanje njihove učinkovitosti;

– ovrednotiti stroške uporabe metod varstva z niz-
kim tveganjem v praksi;

– povečati uporabo koristnih organizmov v pridelavi 
s poudarkom na vrtnarstu;

– povečati uporabo metod varstva rastlin z nizkim 
tveganjem v pridelavi s poudarkom na vrtnarstu;

– vključiti izsledke raziskave v tehnologije vrtnarske 
pridelave.

Številka teme: 1.1.3
Naslov teme: Zgodnje odkrivanje in obvladovanje 

bakterijskega ožiga oljk
Cilji projekta:
– opraviti inventarizacijo gostiteljskih rastlin v Slo-

veniji s poudarkom na območjih z visokim tveganjem in 
osredotočenjem na najbolj rizičnih rastlinah (okrasne, 
prosto rastoče in druge rastline);

– proučiti dejanske in potencialne vektorje s pou-
darkom na območjih z visokim tveganjem;

– izpopolniti laboratorijske metode detekcije vključ-
no s prenosnimi molekularnimi metodami za odkrivanje 
na terenu (LAMP);

– optimizirati pripravo rastlinskega materiala iz raz-
ličnih gostiteljskih rastlin in izolacija DNA z namenom 
hkratnega določanja X. fastidiosa in različnih fitoplazem 
v vzorcih;

– pripraviti strokovne podlage za ravnanje v primeru 
izbruha (načrt izrednih ukrepov);

– pripraviti poljudne predstavitve s poudarkom na 
območjih z največjim tveganjem ter materialov za ob-

veščanje in osveščanje oljkarjev in drugih deležnikov 
in javnosti;

– pripraviti priporočila za oljkarje in pridelovalce 
drugih gospodarsko pomembnih rastlin.

Tematski sklop: 1.2 Zdravstveno varstvo domačih 
živali

Številka teme: 1.2.1
Naslov teme: Dobrobit in zdravje perutnine in praši-

čev v intenzivnih in alternativnih sistemih reje
Cilji projekta:
– opredeliti kritične točke glede dobrobiti in zdra-

vstvenega varstva v alternativnih rejah kokoši nesnic, 
v intenzivnih rejah pitovne perutnine in pri skupinskem 
vhlevljanju prašičev ter določitev mej za ukrepanje ura-
dnih veterinarjev pri določenih (animal – based) kazal-
nikih dobrobiti;

– razviti protokol za merjenje dobrobiti v povezavi 
z zdravstvenim varstvom prašičev, kokoši nesnic in pi-
tovne perutnine tako v intenzivnih kot tudi v ekstenzivnih 
sistemih reje;

– na podlagi interdisciplinarnega pristopa (etologija, 
zdravstveno varstvo, tehnologija reje) razviti in preisku-
siti alternativne metode reje, ki bi izboljšale dobrobit ter 
zdravje prašičev, kokoši nesnic in pitovne perutnine, 
obenem pa vplivale na izboljšano kakovost živalskih pro-
izvodov ter zagotavljanje prehranske varnosti;

– opredeliti glavne dejavnike, ki privedejo do po-
škodb grodnice s posebnim poudarkom na možnostih 
preventive v obogatenih kletkah in voljerah;

– pridobiti in razširiti nova znanja o pogojih reje za 
živali v skupinah, ki bodo primerni za rejo prašičev brez 
skrajšanih repov in pobrušenih zob ter rejo kokoši brez 
skrajšanih kljunov;

– okrepiti sodelovanje med znanstvenimi inštituci-
jami ter industrijo in razvoj tehnoloških inovacij, ki bodo 
omogočile živalim prijaznejše pogoje in okolje reje ter 
varnejšo hrano za potrošnika.

Številka teme: 1.2.2
Naslov teme: Uporaba hmeljnih pripravkov za eko-

loško zatiranje varoje (Varroa destructor)
Cilji projekta:
– pridobiti podatke o sestavi in načinu aplikacij pri-

pravkov za zatiranje varoje;
– izvesti praktična preskušanja pripravkov na osno-

vi hmelja v različnih časovnih okvirih in na različno pri-
zadetih čebeljih družinah;

– v odvisnosti od aktivnih snovi v pripravku nare-
diti nabor primernih sort hmelja za uporabo, ki se gojijo 
v Sloveniji;

– proučiti možnosti izdelovanja pripravkov na osno-
vi hmelja v Sloveniji.

Tematski sklop: 1.3 Varna hrana
Številka teme: 1.3.1
Naslov teme: Izvor in širjenje večkratno odpornih 

bakterij preko živil živalskega izvora
Cilji projekta:
– raziskati kritična mesta, kjer odporne bakterije 

vstopajo v prehransko verigo, kontaminacijo v različnih 
fazah klanja oziroma predelave, kontaminacijo v raz-
ličnih fazah distribucije in prodaje (npr. mesarji v trgo-
vinah);

– tipizirati izolirane seve in proučiti, ali so živalski 
sevi bakterij že prisotni v populaciji ljudi v Sloveniji in na 
kakšen način prihaja do morebitnih okužb;

– proučiti ali je kontaminirana hrana lahko nosilec 
širjenja črevesnih in zunaj-črevesnih okužb pri ljudeh, 
in ali lahko pride do enakih zapletov, kot pri okužbah 
s človeškimi tipi bakterij iste vrste;
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– molekularno tipizirati večkratno odporne entero-
bakterij (predvsem tipa ESBL/AmpC) oziroma ugotavlja-
nje njihovih genov za odpornost in patogenost;

– ugotoviti morebitno prisotnost enterobakterij, ki iz-
ločajo karbapenemaze in njihova molekularna tipizacija;

– pripraviti shemo za redni monitoring ugotavlja-
nja večkratno odpornih bakterij pri živalih in v živilih ter 
uvedbo vseh potrebnih metod, predvsem usmerjenih 
preiskav na selektivnih gojiščih in genskih metod za 
molekularno tipizacijo;

– pripraviti smernice za omejevanje širjenja več-
kratno odpornih bakterij preko živil živalskega izvora in 
njihova predstavitev za zainteresirano javnost.

Težišče 2: Konkurenčnost pro izvodnje hrane in ob-
novljivih naravnih virov

Tematski sklop: 2.1 Politika kmetijstva in razvoja 
podeželja

Številka teme: 2.1.1
Naslov teme: Pravna statusna opredelitev kmeta in 

kmetije v Sloveniji
Cilji projekta:
– analizirati obstoječe definicije kmetije in posledice 

za izvajanje različnih ukrepov (SKP podpore ter davčna, 
delovnopravna, socialna in pokojninska zakonodaja), 
s čimer se nadgradijo rezultati CRP projekta »Primerjal-
na analiza delovno- in socialnopravnega položaja kme-
tov v Republiki Sloveniji«;

– pripraviti usmeritve za sistemsko ureditev statusa 
kmetije za enotno podlago za izvajanje vseh vrst ukre-
pov (SKP podpore ter davčna, delovnopravna, socialna 
in pokojninska ter morda tudi zemljiška zakonodaja). 
Sistemska ureditev mora nasloviti predvsem sledeče 
vsebine:

– razmerje med nosilcem kmetije in drugimi člani 
kmetije ter in lastnikom/i kmetijskih zemljišč;

– delovnopravni vidik;
– ureditev socialne varnosti nosilca in članov kmeti-

je na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti;
– opredelitev poslovne sub jektivitete kmetije;
– določitev kmeta za namen ukrepov SKP v primeru 

kmetije.
Številka teme: 2.1.2.
Naslov teme: Skupna kmetijska politika in Sloveni-

ja – presoja sedanjih ukrepov in možni okviri sprememb 
politike po 2020

Cilji projekta:
– izvesti presojo uresničevanja ciljev kmetijske in 

gozdarske politike: pro izvodno-ekonomskih, okoljskih 
in socialnih ciljev;

– izvesti presojo in opredeliti indikatorje spremljanja 
ukrepov kmetijske in gozdarske politike (1. in 2. steber);

– izvesti presojo ukrepov (relevanca, koherenca, 
učinkovitost in uspešnost);

– ugotoviti učinke kmetijske in gozdarske politike 
s pomočjo že razvitih metodoloških orodij;

– preveriti stališča deležnikov v EU o SKP v priho-
dnje (države članice, nevladne organizacije, akademske 
skupine);

– definirati empirično scenarijsko analizo prihodnje 
SKP in njihovi potencialni učinki za Slovenijo

Tematski sklop: 2.2 Konkurenčnost kmetijstva
Številka teme: 2.2.1
Naslov teme: Natančnost napovedovanja nama-

kanja
Cilji projekta:
– povezati vhodne podatke za potrebe vzpostavitve 

modela napovedi namakanja (podatke o vremenu, tleh, 
kulturah, fenofazah …);

– vzpostaviti aplikativni model napovedi namaka-
nja za posamezne kulture (glede na fenofazo, vlažnost 
v tleh, vremensko napoved, tip namakalne opreme);

– izvesti pilotne napovedi namakanja ob upošte-
vanju lastnosti rastlin, tal in podnebja), kar vključuje i) 
različne načine namakanja (kapljično, rolomati, razpr-
šilci), ii) različne tip tal, ki so z vidika zadrževanja vode 
definirana kot slaba, srednja ter dobra tla, iii) spremlja-
nje vremenskih podatkov ter vodne bilance z integrira-
no vremensko prognozo (ARSO) ob uporabi merilnikov 
vlage v tleh;

– na podlagi obstoječih poskusov in namakalnih 
sistemov v različnih kmetijskih kulturah preveriti učinke 
optimalnega namakanja v slovenskih podnebnih razme-
rah. Projekt naj se izvede na področju sadjarstva (jabla-
na – primerjava namakanja v nasadih z in brez mrež 
proti toči), hmeljarstva, zelenjadarstva in oljkarstva;

– pri posameznih sortah preveriti učinkovitost de-
ficitarnega namakanja na podlagi vhodnih podatkov in 
napovedi namakanja, izmeriti realne prihranke vode pri 
enaki kakovosti pridelkov;

– ekonomsko ovrednotiti učinke in izdelati cost be-
nefit analizo.

– izdelati priporočila za optimalno in strokovno pra-
vilno namakanje in njihova objava v obliki brošure ter 
v elektronskih medijih na spletnih straneh zainteresira-
nih organizacij;

– vzpostaviti delujoč model, ki bo zainteresiranim 
pridelovalcem omogočil dostop do podatkov v realnem 
času.

Številka teme: 2.2.2
Naslov teme: Tehnološke rešitve za pridelavo ka-

kovostnega sena
Cilji projekta:
– opredeliti tehnološke rešiteve za zmanjševanje 

izgub pri sušenju na tleh ter izboljšanje beljakovinske in 
energijske vrednosti krme;

– med različnimi načini dosuševanja poiskati opti-
malne tehnološke rešitve za sušenje in doseganje naj-
boljše kakovosti mrve;

– ugotoviti kakovost dalj časa skladiščenega sena 
ob različnih tehnologijah spravila;

– izračunati stroške postavitve primerljivo velikih 
a različnih sistemov sušenja, ter izračunati stroške pri-
prave sena oziroma mrve na kg / ter na kg hranilne snovi 
(kg surovih beljakovin, MJ neto energije za laktacijo), in 
primerjati stroške pridelave s silažami;

– izvesti ankete med pridelovalci kakovostnega 
sena;

– pripraviti predloge rešitev, ki ne bodo zahtevale 
velikih investicij za kmetije;

– izdelati tehnološka navodila za pripravo kakovo-
stnega sena.

Številka teme: 2.2.3
Naslov teme: Pridelava industrijske konoplje (Can-

nabis sativa L.) v Sloveniji
Cilji projekta:
– na podlagi sortnih poskusov izdelati seznam pri-

mernih sort in agrotehničnih ukrepov za pridelavo v na-
ših pridelovalnih razmerah v smislu doseganja dobrega 
in kakovostnega pridelka semena in vlaken;

– osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje 
z dolgoročnim ciljem večje količine in stabilnosti pridel-
ka semena, večje tolerance na gostoto sklopa ter višjo 
vsebnost esencielnih maščobnih kislin v konopljinem 
olju;

– izdelati načrt stroja za spravilo konoplje in njegov 
prenos v prakso;
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– izdelati načrt prenosa stroja za spravilo konoplje 
v prakso;

– ekonomsko ovrednotiti pridelavo industrijske ko-
noplje;

– izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrij-
ske konoplje v naših pridelovalnih razmerah.

Številka teme: 2.2.4
Naslov teme: Tehnologije za konkurenčnejšo pri-

delavo jabolk
Cilji projekta:
– proučiti razloge za zaostajanje v pridelavi jabolk 

v primerjavi s konkurenco;
– posodobiti tehnološke ukrepe za konkurenčnejšo, 

kvalitetnejši in stabilnejšo pridelavo s poudarkom na: 
sortnem izboru najbolj razširjene in tržno zanimive sorte 
v intenzivnih sadovnjakih, vzgojnih oblikah, optimalnih 
načinih vzdrževanja tal, optimalni prehrani, optimalnih 
snovnih in energetskih tokovih sadovnjakov v povezavi 
z večjo odpornostjo na klimatske strese in optimalne 
zaščite rastlin, temelječe na trajnostnih principih;

– določiti kakovostne parametre pridelanih jabolk 
pri različnih izvedbah tehnoloških ukrepov;

– izdelati celovite smernice za izboljšanje pridelo-
valnih pogojev za pridelavo jabolk, vključujoč rezultate 
te in drugih (potekajočih in že znanih rezultatov) razi-
skav na jablani, ter izsledke rezultatov strokovnih nalog 
na področju sadjarstva in jih ekonomsko ovrednotiti ter 
testirati v praksi.

Številka teme: 2.2.5
Naslov teme: Uvajanje genomske selekcije in ge-

notipizacije pri pasmah govedi, usmerjenih v mlečno 
pro izvodnjo

Cilji projekta:
– izdelati akcijski načrt za uvedbo genomske selek-

cije v okvire strokovnih nalog kot dodatna informacija 
za oceno PV bikov in krav pri pasmah za mlečno pro-
izvodnjo, vključno z opredelitvijo nacionalnih organiza-
cijskih in finančnih okvirjev in sprememb selekcijskega 
dela;

– izvedba pilotnega projekta uvajanja genomske 
selekcije pri odbiri plemenskih živali črno bele pasme 
z namenom razvoja celovitega modela ocen PV v Slo-
veniji;

– za izvedbo pilotnega projekta je potrebno prido-
biti sodelovanje rejcev in rejskih organizacij s sofinan-
ciranjem vsaj v minimalnem deležu z njihove strani ali 
strani osemenjevalnih centrov, prav tako pa celovito 
spremljanje in preveritev rezultatov in sprejem predla-
ganega modela;

– v okviru pilotnega projektu se izvede z rejci dogo-
vorjen način zbiranja in obdelave podatkov, ocene PV in 
vključitev rezultatov v selekcijo;

– v pilotni projekt se vključijo vse za selekcijo rele-
vantne kategorije živali pri tej pasmi, izvede se genotipi-
zacija živali s ciljem odkrivanja genetskih napak, ocene 
inbridinga, preverjanje porekla ter ocena PV za vse 
v pilotni projekt vključene plemenske živali;

– proučiti je potrebno učinke uvedbe genomske 
selekcije na hitrejšo odbiro plemenskih živali;

– proučiti je potrebno učinke in možnosti povezo-
vanja z mednarodnimi konzorciji zaradi mednarodne 
primerjave genomsko testiranih bikov (vključitev v okviru 
INTERBULL-a) ter možnosti dostopa do sekvenc in ge-
notipov drugih genomsko testiranih bikov iz drugih po-
pulacij in uporabe teh informacij v nacionalni selekciji);

– pripraviti je potrebno vse potrebne korake, da se 
genomska selekcija uvede kot dodatna stalna oblika 
vrednotenja genomskih plemenskih vrednosti za mlečne 
pasme goveda v Sloveniji.

Tematski sklop: 2.3 Konkurenčnost gozdarstva
Številka teme: 2.3.1
Naslov teme: Obvladovanje tveganj pri gospodarje-

nju s smreko v gozdovih Slovenije
Cilji projekta:
– pojasniti demografske spremembe populacije 

smreke v Sloveniji ter izdelati scenarije prihodnjega 
razvoja;

– ugotoviti in pojasniti značilnosti pomlajevanja in 
vraščanja smreke za poglavitne gozdne rastiščne tipe 
in sestojne oblike;

– analizirati možnosti sanacije ogolelih gozdnih po-
vršin (žled, podlubniki) s sadnjo smreke;

– analizirati mortaliteto smreke in njene prežive-
tvene možnosti glede na poglavitne vplivne dejavnike 
(rastišče, zmes, starost, sestojna struktura);

– glede na rezultate zgoraj omenjenih ciljev opre-
deliti, na katerih rastiščih, v kakšni sestojni zmesi ter 
s kakšno gojitveno obravnavo je mogoče varno ohranjati 
smreko v gozdovih Slovenije;

– pripraviti smernice za nadaljnje gojenje smrekovih 
sestojev in obnove gozdov s smreko na podlagi ocene 
tveganj za lastnike gozdov.

Številka teme: 2.3.2
Naslov teme: Vzpostavitev sistema za preverjanje 

kakovosti dela izvajalcev in trga storitev v gozdarstvu
Cilji projekta:
– povezati uporabnike gozdarskih storitev in ponu-

dnike (izvajalce);
– izdelati kriterije za oceno kakovosti del glede na 

poškodovanost gozdnih tal in gozdnih sestojev;
– oceniti posamezne izvajalce na podlagi kriterijev 

iz predhodne alineje;
– izdelati model na podlagi katerega bo lahko upo-

rabnik storitev ocenil izvajalca storitev;
– rangirati izvajalce glede na strokovne ocene in 

ocene uporabnikov storitev;
– vzpostaviti spletno stran s podatki o izvajalcih iz 

katere bo razvidno:
– storitve, ki jih opravlja izvajalec,
– cena posamezne storitve,
– strokovna ocena posamezne storitve,
– ocena uporabnika za posamezno storitev.

Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Tematski sklop: 3.1 Biotska raznovrstnost in gen-

ski viri
Številka teme: 3.1.1
Naslov teme: Ocena sistema ohranjanja gozdnih 

genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v pove-
zavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja

Cilji projekta:
– analizirati biologijo vrst ter genetsko pestrost iz-

bora provenienc gozdnega drevja in vmesne analize 
rezultatov genetskega monitoringa populacij gozdnega 
drevja;

– razviti prilagojene ukrepe nege in naravne obnove 
za izbrane gozdne tipe in drevesne vrste;

– razviti protokole pridobivanja, dodelave, shranje-
vanja, testiranja in uporabe GRM za izbrane vrste;

– pripraviti stroškovne analize in analize učinkov 
prilagojenih ukrepov obnove s sadnjo in setvijo z genet-
sko pestrim GRM izbranih vrst gozdnega drevja;

– razviti sistemsko podporo gozdnemu semenar-
stvu, ki bo omogočala kakovostno oskrbo z GRM za 
potrebe obnove gozdov;

– pregledati različne tehnike sadnje in manipulacije 
sadik gozdnega drevja, vzgojenih v posodah;

– opredeliti ukrepe za prenos znanja in pobud za 
revitalizacijo gozdnega semenarstva in drevesničarstva;
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– pregled različnih tehnik sadnje in manipulacije 
sadik gozdnega drevja, vzgojenih v posodah.

Številka teme: 3.1.2
Naslov teme: Program rehabilitacije jadranskega li-

pana Thymallus aeliani na osnovi novih genetskih ozna-
čevalcev

Cilji projekta:
– na podlagi molekularnih markerjev ugotoviti in-

trogresije (genetskega pretapljanja) jadranskih lipanov 
z evropskimi tako na populacijski kot individualni ravni in 
s tem odbiro reprezentativnega materiala, ki bo zagota-
vljal kvalitetno revitalizacijo jadranskega lipana;

– preveriti genetsko kompatibilnost jadranskih lipa-
nov iz porečja Soče in Nadiže;

– pripraviti podlage za odbiro plemenske jate tudi 
za namene akvakulture;

– pripraviti priporočila za rehabilitacijski program 
jadranskega lipana.

Številka teme: 3.1.3
Naslov teme: Genska erozija registriranih lokalnih 

sort
Cilji projekta:
– opredeliti merila in sistem za določanje genske 

erozije registriranih lokalnih sort, posebej za sorte polj-
ščin in zelenjadnic in posebej za sadne sorte in vinsko 
trto;

– identificirati in analizirati registrirane sorte, ki jim 
grozi genska erozija, določenih sort tudi s pomočjo 
molekulskih DNA markerjev ter identificirati sinonime 
v primeru starih sadnih sort;

– razviti in vpeljati metode za posebno preizkuša-
nje oziroma trajnostno oceno vrednosti za pridelavo in 
uporabo registriranih sort, ki jim grozi genska erozija, 
vključno s preizkušanjem uporabe teh sort v različnih 
trajnostnih sistemih kmetovanja;

– pripraviti oziroma posodobiti opise lokalnih regi-
striranih sort, ki so že vpisane v sortno listo in bodo vklju-
čevali morfološke in biološke značilnosti, kemično sesta-
vo in organoleptične lastnosti, priporočene tehnologije 
pridelave za posamezne sorte ali skupine kmetijskih 
rastlin, primerne za ekološki način pridelave oziroma 
druge trajnostne oblike kmetovanja ter najprimernejše 
načine/namene uporabe teh sort;

– pripraviti brošure z opisi in slikami lokalnih sort, 
ki jim grozi genska erozija za pridelovalce, potrošnike in 
druge uporabnike;

– pripraviti podlage za nadaljnji razvoj pro izvodov iz 
sort, ki jim grozi genska erozija, ter raziskovanje njihove 
prehranske za oživljanje tradicionalnih oziroma lokal-
no značilnih kmetijskih pridelkov oziroma pro izvodov in 
s tem ohranjanje naravne in kulturne dediščine in ohra-
njanja rastlinskih genskih virov na kmetijah.

Številka teme: 3.1.4
Naslov teme: Kmetovanje na vrstno bogatih trav-

nikih
Cilji projekta:
– pripraviti strokovne podlage za gospodarjenje 

na vrstno bogatih travnikih, ki zajema način rabe (ko-
šnja/paša), gnojenje, vključevanje krme v obroke za 
rejne živali;

– dopolniti informacije, ki so potrebne za ovrednote-
nje plačil za gospodarjenje na vrstno bogatem travinju.

Tematski sklop: 3.2 Trajnostna raba v kmetijstvu
Številka teme: 3.2.1
Naslov teme: Samodejni postopki identifikacije 

sprememb dejanske rabe kmetijskih zemljišč
Cilji projekta:
– preučiti možnosti uporabe alternativnih satelitskih 

in letalskih podatkov daljinskega zaznavanja za upora-

bo v procesu ugotavljanja upravičenosti do pridobitve 
neposrednih plačil;

– razviti metodologijo za samodejno identifikacijo 
sprememb dejanske rabe prostora;

– zasnovati uporabo sloja sprememb v obstoječem 
procesu vzdrževanja podatkov dejanske rabe prostora 
s ciljem izboljšanja ažurnosti podatkov o dejanski rabi 
prostora kot osnovnega vira za ugotavljanje upraviče-
nosti do pridobitve neposrednih plačil.

Številka teme: 3.2.2
Naslov teme: Ostanki pro izvodnje v oljkarstvu – mo-

žnosti za njihovo uporabo
Cilji projekta:
– proučiti uporabo tropin in vegetacijske vode na 

kmetijskih zemljiščih ter izdelati smernice, ki bodo upo-
števale nove tehnologije predelave in okoljske predpise 
ter omogočile koristno uporabo ostankov za potrebe 
trajnostnega razvoja panoge;

– proučiti uporabo tropin za kompostiranje ter izde-
lati smernice, ki bodo upoštevale okoljske predpise za 
kompostiranje in specifiko slovenskega oljkarstva;

– proučiti ekonomske učinke uporabe tropin na 
kmetijskih zemljiščih in uporabe za kompostiranje ter 
na podlagi teh pripraviti priporočila;

– proučiti sestavo in hranilno vrednost oljčnih listov 
in tropin v izbranih oljčnih nasadih in oljarna;

– proučiti prebavljivost energije in hranil listov in 
tropin na prašičih in perutnini. V in vitro raziskavah 
ugotoviti, kakšna je prehranska vrednost listov in tropin 
z vidika prebave v vampu prežvekovalcev;

– proučiti možnosti konzerviranja listov in tropin 
s sušenjem in siliranjem;

– proučiti ekonomičnost uporabe stranskih pro-
izvodov v različnih sistemih reje;

– proučiti pripravo ekstraktov bogatih s polifenolnimi 
spojinami za pripravo prehranskih dopolnil;

– podati praktična priporočila za konzerviranje in 
skladiščenje ter krmljenje oljčnih listov in tropin.

Številka teme: 3.2.3
Naslov teme: Pomen divjih opraševalcev pri opra-

ševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje 
v kmetijstvu za zagotovitev zanesljivega opraševanja

Cilji projekta:
– ugotoviti pomen divjih opraševalcev pri opraše-

vanju ekonomsko najpomembnejših, od opraševanja 
odvisnih, kmetijskih rastlin (predvsem sadnega drevja 
in jagodičevja) v Sloveniji;

– na podlagi ugotovitev pripraviti rešitve za boljšo 
izrabo in trajnostno rabo potenciala divjih opraševalcev 
v Sloveniji in s tem povečanje stabilnosti pridelave kljub 
neugodnim podnebnim spremembam;

– predlagati ukrepe za zmanjšanja negativnega 
vpliva kmetijstva, kjer so potrebe divjih opraševalcev 
sedaj povsem prezrte (npr. način uporabe FFS, zagota-
vljanje prostora za gnezdenje in virov hrane,…);

– preveriti zdravstveno stanje najpomembnejših 
divjih opraševalcev na kmetijskih površinah in predla-
gati ukrepe za izboljšanje le-tega.

Tematski sklop: 3.3 Trajnostna raba gozdov
Številka teme: 3.3.1
Naslov teme: Razvoj metod zaznavanja poškodb 

iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter iz-
delava modelov za napovedovanje namnožitev smreko-
vih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah

Cilji projekta:
– preveriti uporabnost multispektralnih posnetkov 

gozdov za odkrivanje, spremljanje in prikazovanje žarišč 
podlubnikov ter prognoziranje razvoja žarišč podlubni-
kov in podajanje možnih ukrepov zoper prenamnožitev 
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podlubnikov na podlagi analize multispektralnih posnet-
kov;

– vzpostaviti sistem nadzora nad učinkovitostjo sa-
nacije žarišč pri širjenju podlubnikov s pomočjo multi-
spektralnih posnetkov;

– izdelati algoritme za določanje stopnje ogroženo-
sti posameznih vrst iglavcev zaradi lubadarjev v različnih 
ekoloških razmerah;

– izdelati študije uporabe multispektralnih kamer pri 
ugotavljanju zdravstvenega stanja dreves ter njihova pri-
mernost za samostojno uporabo v javni gozdarski službi, 
vključno z predvidenimi stroški;

– razviti in validirati model razvoja smrekovih in 
jelovih podlubnikov v Sloveniji ter razvoj sistema za sa-
modejni izračun predvidenega začetka rojenja spomladi 
in datuma konca rojenja prve generacije, do katerega 
se spremlja ulov za osmerozobega in šesterozobega 
smrekovega lubadarja;

– vzpostaviti sistem obveščanja krajevnih in območ-
nih enot Zavoda za gozdove Slovenije o pričetku rojenja 
in konca prve generacije osmerozobega in šesterozobe-
ga smrekovega lubadarja.

Številka teme: 3.3.2
Naslov teme: Vpliv strojev za sečnjo in spravilo 

lesa na gozdne ekosisteme in določitev meril za njihovo 
uporabo

Cilji projekta:
– proučiti vpliv strojev za sečnjo in spravilo lesa na 

gozdne ekosisteme;
– proučiti nosilnost tal različnih gozdnih združb ozi-

roma tipov tal v različnih razmerah vlažnosti pa tudi 
globine zmrznjenosti;

– izdelati metode za hitro oceno stanja tal v danih 
razmerah vlažnosti oziroma globine zmrznjenosti tal ter 
metode za hitro oceno vplivov sodobnih tehnologij seč-
nje in spravila na gozdne ekosisteme;

– razviti merila in kazalnike za odločanje na katerih 
rastiščih, v kakšnih sestojih in pogojih (npr. vremenskih: 
vlažnost, zmrznjenost tal; naklon terena,...) se navedeni 
stroji lahko oziroma ne smejo uporabljati.

Številka teme: 3.3.3
Naslov teme: Spremembe in dopolnitve indikatorjev 

za potrebe nacionalnega gozdnega programa
Cilji projekta:
– povezati sistem ciljev, usmeritev in indikatorjev 

NGP v standardiziran in mednarodno primerljiv Pane-
vropski sistem indikatorjev trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi;

– oblikovati predlog za ciljne vrednosti indikatorjev, 
ki so vezani na spremljavo stanja gozdov;

– oblikovati predlog metodologije in participacije za 
določanje vrednosti kvalitativnih indikatorjev;

– predlagati način poročanja in vrednotenja glede 
ugotovljene spremembe ključnih indikatorjev;

– pripraviti pregled načina implementacije pane-
vropskih indikatorjev v nam primerljivih državah (Avstri-
ja, Nemčija, Švica).

Tematski sklop: 3.4 Trajnostno upravljanje prosto-
živečih živali

Številka teme: 3.4.1
Naslov teme: Številčnost, prostorska razporeditev, 

ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje are-
ala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji

Cilji projekta:
– ugotoviti stanje ohranjenosti vrste z utemeljitvijo 

po merilih Direktive o habitatih;
– oceniti številčnost in prostorsko razporeditev vrste 

v Sloveniji;

– oceniti populacijske trende in potencialno širjenje 
areala vrste;

– izdelati predloge ukrepov za upravljanje z vrsto, 
vključno s predvidenim obsegom odvzema in oceno 
vpliva na njegovo morebitno ugodno stanje ohranjenosti.

Številka teme: 3.4.2
Naslov teme: Izboljšanje upravljanja posameznih 

vrst parkljaste divjadi na podlagi objektivnih metod ugo-
tavljanja njihove številčnosti in implementacija v lovsko 
upravljavsko prakso

Cilji projekta:
– analizirati obstoječo metodo upravljanja s parklja-

sto divjadjo v Sloveniji z vidika racionalnosti in zaneslji-
vosti spremljanja številčnosti parkljarjev;

– opredeliti objektivne kazalnike pri pripravi letnih 
lovsko upravljavskih načrtov lovsko upravljavskih ob-
močij;

– določiti racionalno in zanesljivo metodo za spre-
mljanje številčnosti parkljarjev, ki jo bodo lahko upora-
bljali pripravljavci letnih lovsko upravljavskih načrtov, ter 
jo konceptualno vključiti v obstoječo kontrolno metodo 
upravljanja oziroma slednjo v ta namen ustrezno prila-
goditi;

– vzpostaviti sistem, ki bo omogočal rutinsko zbira-
nje podatkov v praksi in še boljše kognitivno upravljanje 
s parkljasto divjadjo v Sloveniji z boljšim razumevanjem 
populacijske dinamike posamezne vrste.

Tematski sklop: 3.5 Podnebne spremembe
Številka teme: 3.5.1
Naslov teme: Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih 

in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacional-
ni bilanci ogljika

Cilji projekta:
– izdelati strokovne podlage in operativno metodo 

za poročanje o emisijah/ponorjih CO2 v kmetijsko-goz-
darskih področjih Slovenije;

– določiti izhodiščno stanje vsebnosti TOS v tleh;
– izdelati prostorsko zasnovo spremljanja TOS in 

določiti referenčne lokacije vzorčnih mest;
– določiti metodologijo vzorčenja in ustreznih vzorč-

nih mest spremljanja TOS v obliki fleksibilne mreže za 
celotno Slovenijo;

– izdelati primerjalno analizo z obstoječimi načini 
vzorčenja, spremljanja in poročanja;

– vzpostaviti sistem in zagotoviti kontrolo kakovo-
sti na vseh ravneh monitoringa; vzorčenje – analiza – 
podatkovna baza – uporaba podatkov za izračune za 
poročanje;

– oblikovati podatkovne baze (MKGP) za poroča-
njje o vsebnosti TOS ter oceno prispevka k nacionalni 
bilanci ogljika.

Težišče 4: Razvoj podeželja
Tematski sklop: 4.1 Prostorsko načrtovanje in kme-

tijstvo
Številka teme: 4.1.1
Naslov teme: Umeščanje kmetijskih objektov v kra-

jino in reševanje prostorskih konfliktov
Cilji projekta:
– pripraviti pregled najbolj perečih prostorskih kon-

fliktov, identificirati problem s fotodokumentacijo;
– oblikovati izhodišča in usmeritve za oblikovanje 

in umeščanje kmetijskih in pomožnih kmetijskih objek-
tov v krajini (po krajinskih regijah) ter izdelati priporočila 
v obliki Priročnika;

– oceniti uspešnost reševanja pobud za selitev ozi-
roma širitev kmetij tako z vidika razvoja kmetij kot tudi 
zadovoljstva ostalih prebivalcev v naselju ter ugotoviti 
morebitne prostorske zakonitosti (glede na regijo, sto-
pnjo urbanizacije ...);
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– prikazati primere dobrih praks na področju selitev 
kmetijskih objektov ali celih kmetij v Sloveniji in v primer-
ljivih tujih državah;

– pripraviti predloge in priporočila za učinkovitejše 
reševanje prostorskih konfliktov, tako na preventivni rav-
ni (ozaveščanje prebivalcev ne le o pomenu lokalno pri-
delane hrane, ampak tudi o drugih, neblagovnih javnih 
dobrinah kmetijstva) kot tudi na ravni dodatnih smernic 
za pripravo lokalnih prostorskih načrtov (OPN-jev).

Tematski sklop: 4.2 Diverzifikacija dejavnosti in do-
dana vrednost

Številka teme: 4.2.1
Naslov teme: Turistična in rekreativna funkcija goz-

dov; obvladovanje konfliktov med lastniki in uporabniki 
gozdov

Cilji projekta:
– ugotoviti:

– kateri in kolikšni so rekreativno-turistični poten-
ciali gozdov v Sloveniji;

– katere značilnosti in parametri določajo rekrea-
tivno-turistični potencial gozdov;

– možne konflikte z drugimi rabami gozda;
– kakšne so možnosti in ovire za (intenzivnejše 

in hkrati trajnostno) vključevanje gozdnih površin v turi-
stično ponudbo oziroma njihovo turistično valorizacijo;

– ustreznost predpisov za izvajanje turistične 
funkcije gozdov;

– opredeliti:
– optimalne načine izrabe gozdov za potrebe re-

kreativne in turistične valorizacije, – turizem in rekreacijo 
v gozdu kot potencial za nova – zelena delovna mesta;

– nesprejemljive oblike turizma in rekreacije 
v gozdovih in njihovo omejevanje;

– dopustnost posega v lastninsko pravico zaradi 
rabe gozdov v turistično-rekreativne namene,

– ključne turistične »produkte« in jih ovrednotiti;
– prikaz možnosti vključevanja lastnikov gozdov 

v varovanih območjih (Natura 2000) v turistično ponud-
bo;

– oblikovati smernice za učinkovito turistično in re-
kreacijsko valorizacijo in rabo gozdov;

– pripraviti strokovna izhodišča za spremem-
bo predpisov o gozdovih za zagotavljanje trajne rabe 
gozdov v turistične in rekreativne namene.

Številka teme: 4.2.2
Naslov teme: Potencial za razvoj dopolnilnih dejav-

nosti na kmetiji
Cilji projekta:
– izdelati strokovne podlage za spremembe uredi-

tve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– izdelati primerjalno analizo obsega, pogojev in 

dohodkovne učinkovitosti dopolnilnih dejavnosti na kme-
tiji z enakimi dejavnostmi drugih udeležencev na trgu 
v Sloveniji (s.p., podjetja) ter primerjava pogojev za 
opravljanje dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji, Avstriji in 
Italiji;

– predlagati in utemeljiti razmejitve med kmetijsko 
dejavnostjo in dopolnilno dejavnostjo, primerljivo z na-
činom razmejitve v primerljivih državah (Avstrija, Italija 
itd.);

– analizirati učinek izvajanja dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji po spremembah predpisov o dopolnilnih de-
javnostih na kmetiji;

– opredeliti primerno obdavčitev in obremenitev 
s prispevki za socialno varstvo, ki bo omogočala prime-
ren razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

– analizirati modele ciljno usmerjenega trženja za 
izbrane ciljne skupine in modele promocije ter pripraviti 
priporočila za doseganje večje učinkovitosti.

3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo 

tega razpisa znaša 3.050.000,00 EUR. Razpis bo reali-
ziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Repu-
blike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno 
obdobje trajanja projektov:

Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije 1.000.000,00 EUR
Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano 2.050.000,00 EUR.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register za-
sebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo 
pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in s predpisi 
agencije.

5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu o raz-

iskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raz-
iskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo razisko-
valnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) (v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji 
ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja 
in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 
raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri 
» za izvedbo Javnega razpisa v letu 2016 in v Usme-
ritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 
programa » Zagotovimo.si hrano za jutri » v letu 2016.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo 

sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih podskupin na različnih raziskovalnih organizaci-
jah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, 
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Pri-
javitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi 
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektne skupine morajo 

imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapaci-
tete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki 
projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se pre-
verijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
projektov.

5.3 Raziskovalna uspešnost raziskovalcev
Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo 

projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskoval-
ni in razvojni dejavnosti in 3. ali 4. členom Pravilnika 
o kriterijih.

5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta:



Stran 1382 / Št. 41 / 10. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila 
znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki 
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih ali ima 
dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, im-
plementirane tehnologije, prodani računalniški programi, 
izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 
2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno 
pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.

3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znan-
stvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelova-
nja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

3.1. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3 (http://www.
arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-6.asp)

Aplikativni projekt:
A1+A2+A3 = 3
Aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zago-

vora doktorata minilo največ 10 let.
A1+A2+A3 = 2,5
3.2. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z niž-

jo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

A« (A« ≥ 50) ali A' (A' ≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 600).
Vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da 

imajo A' več kot 0.
Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati po-

goj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1. Slednji 
pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje apli-
kativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še 
ni poteklo 10 let.

4. Izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projek-
ta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Za-
kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, skladno z do-
ločili v drugem odstavku 2. člena Pravilnika o kriterijih.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno 
vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izraču-
na agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega 
razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (ocena A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na 
podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila 
neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani 
programskih skupin. Agencija bo za člane programskih 
skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obra-
zec ARRS-RPROG-VPETOST-A-F-G-H-2016, na kate-
rem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost 
podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani program-
ske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporab-
nikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016, 
objavljen na spletni strani agencije in ga do 11. 7. 2016 
do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: vpe-
tostCRPHRA2016@arrs.si. Natisnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi 
v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno 
tako do 11. 7. 2016 do 14. ure. Agencija bo upoštevala 
podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat 
ni član programske skupine. Raziskovalne organizacije 
s podpisom odgovornih oseb jamčijo za točnost podat-
kov, navedenih v obrazcih iz te točke javnega razpisa.

Vse prijave, katerih vodje dosegajo navedene po-
goje, agencija posreduje v ocenjevanje MKGP.

5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta:

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v 
nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo 
raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega 
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso 
potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2013 – 
11. 7. 2016) ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo 
(tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilni-
ku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne 
uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk 
iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti 
v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja 
z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Podoktorand 
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 11. 7. 2016.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri 
čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od 
zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrablje-
nega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško 
odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo razisko-
valnega projekta, določen v tretji alineji prvega od-
stavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 
2. člena Pravilnika o kriterijih.

Vodja, ki prijavlja raziskovalni projekt kot podokto-
rand, mora izpolnjevati pogoj, da ima A' več kot 0.

6. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo – 

obrazcem ARRS-RPROJ-CRP- HRA-Prijava/2016.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec 

nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili 
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejav-
nosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti 
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-RPROG-CRP-DP-2016. Natisnjen, podpisan in 
žigosan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi 
v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno 
tako do 11. 7. 2016 do 14. ure.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-RPROJ-CRP-HRA-Prijava/2016 izpol-
njuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lah-
ko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, 
skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, 
pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Pri-
java na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, 
točke 1, 11, 12, 21.1, 21.2 in 21.3 pa tudi v angleškem 
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh 
jezikih).

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno 
skrivnost.

7. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kri-

teriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, 
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga pro-
jekta ter izvedljivost predloga projekta.
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Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenje-
vanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrob-
neje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z oce-
njevalnim listom sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 

2016.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. 

Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je 
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

9. Izbor raziskovalnih projektov
9.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega se-

znama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo 
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za 
MKGP.

Programski svet predlog prednostnega seznama 
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije in 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na pod-
lagi predloga prednostnega seznama Programskega 
sveta agencija in MKGP sprejmeta obrazložena delna 
sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov na razpis CRP, s seznamom izbora prijav (v 
nadaljnjem besedilu: delni sklepi).

Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani 
agencije in MKGP, direktor agencije sprejme ugotovi-
tveni Sklep o izboru projektov.

Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov 
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora 
prijav.

9.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbo-

ra prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila 
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

9.3. Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem 

mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki bo 
namenjena projektu. Obvezne vsebine spletne strani 
so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede 
financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na 
SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske 
reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projek-
ta ter logotip agencije in drugih sofinancerjev. Spletna 
stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. 
Agencija bo vzdrževala zbirno spletno stran projektov, 
odobrenih na razpisu.

Izvajalec naj v najvišji možni meri sledi načelom 
odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je obja-
vljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znan-
stvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Slo-
veniji 2015-2016.

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Pri-

javna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-CRP-HRA-Pri-
java/2016 na spletni portal agencije eObrazci. Oddana 
prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO 
in vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 11. 7. 2016 
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do 
preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena 
z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu 
agencije eObrazci do 11. 7. 2016 do 14. ure.

10.2 Oddaja prijavne vloge brez digitalnega pod-
pisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga 
odda v elektronski obliki kot nepodpisana na spletni 
portal agencije eObrazci in v papirnati obliki, ki mora biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika ozi-
roma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega 
projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnate prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za 
sofinanciranje CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« za 
leto 2016 – št. prijave_____« ter nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v papirnati in elektronski obliki. Prijava je oddana pra-
vočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni 
portal agencije eObrazci do 11. 7. 2016 do 14. ure in 
v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do 
11. 7. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi 
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 
11. 7. 2016 (poštni žig).

10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpi-

sanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z di-
gitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega pod-
pisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa 
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki 
bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in ne-
pravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo 13. 7. 2016 ob 9. uri, na sedežu Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dosta-
vljene in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov 
obveščeni predvidoma v septembru 2016.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prido-
bite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si 
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
pri Ljiljani Lučič, na tel. 01/400-59-13.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 8020-3/2016-3 Ob-2352/16

regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na 
podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz na-
slova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR–2), 
Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Ura-
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dni list RS, št. 22/11,97/12 in 24/15), Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 
št. 16/13), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti 
občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZ-
DRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji 
razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 
2014, str. 1 – v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izje-
mah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Splošnih pogo-
jev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljeva-

nju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in 
dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 2015 in 2. 6. 2016 
ter Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regi-
onalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 (postavke 
za leto 2016 – v nadaljevanju PFN) objavlja

javni razpis
za ugodna posojila podjetniškim projektom  

in projektom na področju obdelave in predelave 
lesa v letu 2016 – B/BL

1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil 

Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju 
obdelave in predelave lesa na območju Republike Slo-
venije, in sicer za naslednja namena:

Namen B – podjetniški projekti BL – projekti s področja obdelave 
ali predelave lesa. 

Namen 
dodeljevanja

spodbujanje razvoja začetnih podjetniških 
investicij, ki se izvajajo na območju Republike 
Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na 
področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in 
rasti dodane vrednosti na zaposlenega. 

spodbujanje razvoja slovenske 
lesno predelovalne industrije na področju 
začetnih investicij.

Cilj razpisa je 
spodbujanje

– podjetniške aktivnosti,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 
tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.

– obdelave in predelave lesa,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in 
tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.

Projekti vlagateljev (beseda vlagatelj se upora-
blja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetni-
ka, zadrugo …, ki na javni razpis odda vlogo in ko-
likor tekom obravnave pridobi status upravičenca do 
posojila), morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega 
pro izvodnega obrata, razširitvijo zmogljivosti obstoje-
čega pro izvodnega obrata, diverzifikacijo pro izvodnje 
pro izvodnega obrata na pro izvode in storitve, ki jih 
na zadevnem območju prej ni pro izvajal ali bistveno 
spremembo pro izvodnega procesa v obstoječem pro-
izvodnem obratu.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za pro-
jekte po obeh namenih je 8.000.000,00 EUR.

3. Razpisana posojila po obeh namenih (B in BL) bo 
Sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

Namen SKLOP 1
PO pravilih državnih pomoči 

SKLOP 2
BREZ elementov državnih pomoči

B Sklop 1 nudi začetnim projektom posojila z obrestno 
mero, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere 
za izračun državne pomoči (v nadaljevanju: ROM) 
in zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo 
dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na 
tem področju.

Sklop 2 nudi projektom posojila z obrestno 
mero, ki je višja od veljavne ROM in zato 
ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za 
izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša 
od trenutnih tržnih obrestnih mer.

BL Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji s projekti za oba 
namena B ter BL za stroške po Sklopu 1 v skladu s 6 
poglavjem tega razpisa, ki pri prijavljenem projektu še 
niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči 
oziroma lahko iz virov Sklada pri projektu še prejmejo 
dodatna sredstva (v obliki posojila), a le do višine, 
s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje 
intenzivnosti državnih pomoči.

Na Sklop 2 se lahko prijavijo vlagatelji 
s projekti za oba namena B in BL za stroške po 
Sklopu 2 v skladu s 6 poglavjem tega razpisa 
oziroma tudi tisti vlagatelji, ki so za prijavljeni 
projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi 
pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali 
javna sredstva Republike Slovenije ter so že 
dosegli najvišjo možno stopnjo intenzivnosti 
državne pomoči.
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Namen SKLOP 1
PO pravilih državnih pomoči 

SKLOP 2
BREZ elementov državnih pomoči

Posojila za Sklop 1 se dodelujejo v skladu 
z upoštevanjem pravil državnih pomoči oziroma 
regionalnima shemama državnih pomoči:
regionalna shema državnih pomoči št.:
– BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in
regionalna shema državnih pomoči MSP št.
– BE03-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014;
(v nadaljevanju za obe: regionalni shemi državnih 
pomoči).

Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo 
finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, 
tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne 
pomoči.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec B/BL, ki se izpolnjen, skupaj z zah-

tevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-

drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce do-
kumentacije, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno 
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan 
v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob čr-
panju posojila in je dosegljiv na spletni strani Skla-
da http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj 
z navodili za črpanje posojil,

– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno 
po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta 
posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa 
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/razpisi/obrazci,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani sklada: http://www.regionalni-
sklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od 
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na 
sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen 
prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Roki za oddajo prijav so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. 

rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regi-

onalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno 

opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj s pripisom 
»vloga B – Sklop 1 oziroma Sklop 2 ali BL – Sklop 1 
oziroma Sklop 2«. V primeru večjega obsega prijavne 
dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo 
prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (pravi-
loma rdeče barve).

– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov 
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, 
označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporo-
čeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga 
oddana osebno na sedežu Sklada.

– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti 
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v pri-
meru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga 
oddana do posameznega roka, do 14. ure.

4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so 

lahko:

B BL
velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil po-
sojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki bo registrirano v Republiki Sloveniji.

Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost (glav-
no ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) na in znotraj klasifikacije (v skupinah, 
razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – pro izvodnja žimnic). 

2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v na-
daljevanju: Priloga I).

Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
ma teh podatkov glede na določila Priloge I.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.
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3. Za projekte vlagateljev, ki prijavljajo projekt za 
sofinanciranje na področju državnih pomoči (SKLOP 1) 
veljajo tudi sledeča določila:

a. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje 
Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije 
lahko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske 
dejavnosti, ki pomeni:

– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifika-
cijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova 
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni 
oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala 
v podjetju na zadevnem območju.

b. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo pro-
izvodnje poslovne enote na pro izvode in storitve, ki jih 
ta poslovna enota prej ni pro izvajala, morajo upravičeni 
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko 
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se 
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred 
začetkom del.

c. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremem-
bo pro izvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, 
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije 
sredstev, povezanih s pro izvodnim procesom, ki naj bi 
se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.

4. V trenutku izplačila posojila mora imeti tuje podje-
tje, ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano 
vsaj podružnico.

5. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo 
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj 
enega od naslednjih meril:

– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali ak-
tivnosti, ki jih bo izvajal,

– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki 
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,

– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal 
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,

– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali 
aktivnosti, ki jih bo izvajal,

– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
6. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-teh-

nološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje po-
slovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datu-
mu zaključka odobrenega projekta.

7. Iz predložene prijavne dokumentacije mora 
biti razvidno, da za končni pro izvod, ki izhaja iz 
poslovno-pro izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi 
s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost proda-
je predvidenih izdelkov.

8. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

9. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih do 

virov sredstev v letu 2015 manjši od 20,00 % (omejitev 
ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2015);

– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi po-
datkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji 
Sklada, 1, 2 ali 3 (omejitev ne velja za vlagatelje, usta-
novljene po 1. 7. 2015). Metodologija za izračun bonite-
te pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani Sklada, 
v razdelku predpisi;

– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani 
sredstev Sklada;

– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Skla-
da, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finanč-
ne uprave RS;

– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativ-
nim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen 
projekt;

– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila 
po presoji Sklada;

– so v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki 
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– poslujejo na področju oziroma projekt, ki ga želijo 
izvesti, sodi v sektor:

– ribištva in gojenja vodnih organizmov,
– ladjedelništva,
– pro izvodnje in distribucije energije ter energet-

ske infrastrukture;
– premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovni-
kov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),

– primarne kmetijske pro izvodnje, opredeljene 
v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene 

oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– se pomoč delno ali v celoti prenese na pri-
marne pro izvajalce;

– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 
2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah;

– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki 
se ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 
2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah;

– prometa in s tem povezani infrastrukturi, na-
štetih v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;

– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– so na zadevnem območju prenehali z enako ali 
podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem pro-
storu pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe 
o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja 
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o SKD;

– so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);

– so v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki 
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku 
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in 
še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja 
ali pa je v prestrukturiranju;

– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo 
manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– prijavljajo projekt, ki ni v povezavi z obdelavo 
in predelavo lesa ali pro izvodnjo izdelkov iz lesa (pri 
namenu BL);

– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem 
razpisu.
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5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo 

na predpisanem obrazcu B/BL s pripadajočimi priloga-
mi, ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.

2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana 
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano 
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom 
vsebina vloge.

3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj nasle-
dnje podatke:

– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in do-

končanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih 

ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumen-

ti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.

4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljen projekt.

5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v EUR.

6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po raz-
pisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, 
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja la-
žnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad 
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in ka-
zenskimi postopki.

7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv 
Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni 
projekt.

8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, 
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost 
z in brez DDV-ja.

9. Začetek projekta po:

SKLOPU 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOPU 2 (brez elementov državnih pomoči)
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni 
razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je 
datum oddaje vloge.

Projekt se lahko prične od vključno 1. 1. 2016 naprej.

Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti 
v zvezi s projektom.
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo 
zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere 
investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so 
nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem 
že začet, ne bo več upravičen do posojila. 

Za del enotnega investicijskega projekta se šteje 
vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in 
z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma 
začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti re-
giji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.

10. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-
ma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo pro-
jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta 
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri 
izvajanju rednih pregledov.

11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k iz-
vedbi projekta.

6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta za dokazovanje upra-

vičenih stroškov projekta (brez DDV):

SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
mora vlagatelj predložiti 
nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe 
za celoten prijavljen projekt.

pa lahko vlagatelj predloži račune, 
pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma ponudbe 
za celoten prijavljen projekt.

1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni pro-

stori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipo-

tekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potre-

be novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, ruši-

tvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
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– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vre-
dnosti upravičenih gradbenih del,

– stroške dobave gotovih elementov (nakup in pre-
voz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in 
obrtniških delih.

1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s pre-
vozom): 

SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči) SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
so lahko pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko 
tudi rabljeni, vendar pro izvedeni po 31. 12. 2011.

so lahko stroji in oprema ne glede na velikost 
podjetja tudi rabljeni, vendar pro izvedeni
po 31. 12. 2011.

Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme 
biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih 

znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, 
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.

1.5. Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni 
le pri posojilih z elementi državnih pomoči (SKLOP 1):

– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev 
MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje 
za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelo-
vanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne 
storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne 
nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot 
so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne prav-
ne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega 
sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih 
stroškov projekta.

1.6. Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, sto-
ritve, plače), ki so upravičena le pri posojilih brez ele-
mentov državnih pomoči (SKLOP 2), a največ do 20 % 
upravičenih stroškov projekta.

2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški na 
področju osnovnih sredstev se morajo:

– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali 
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup 
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre 
za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega 
dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovi-
telj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in 
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po 
Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorod-
stvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in 
vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju 
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah (nave-
deno velja tudi za obratna sredstva razen plač),

– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 
5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma 
vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,

– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati iz-
ključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno držav-
no pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane 
s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let 
v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, 
malega ali srednje velikega podjetja.

3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod 
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen 

ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost 
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, 
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem pred-
hodno pridobiti soglasje Sklada.

4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že 

bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že 

pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna dr-
žavna pomoč presegla dovoljeni delež projekta) – velja 
za Sklop 1,

– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-
kov in dajatev,

– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je 
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,

– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gra-
dnja,

– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo 

stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so oprede-
ljeni v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu za 
Sklop 1),

– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma 

nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
V primeru posojil, ki se izvajajo na področju držav-

nih pomoči (Sklop 1), veljajo s področja državnih pomoči 
sledeča določila:

1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki 
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi pre-
jetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih 
meja pomoči.

2. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima 
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavi-
telj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom iz-
vajanja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.

3. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati 
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po 
pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, 
če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne 
pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko ku-
mulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja 
za to pomoč v skladu z regionalnima shemama državnih 
pomoči, navedenima v 3. točki v 1. poglavju javnega 
razpisa.

3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upra-
vičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj 
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za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo 
razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je 
potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja dr-
žavnih pomoči.

4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predsta-
vlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost 
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlaga-
telj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za 
posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in 
skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju 
plačal Skladu.

Za vse upravičence javnega razpisa (Sklop 1 ter 
Sklop 2), pa veljajo še sledeča določila:

5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil 

prestrukturiranje ter v primeru Sklopa 1, da z dode-
ljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene 
dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči 
»de minimis«.

6. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel 
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz 
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh 
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času 
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obve-
stiti Sklad.

8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do 

največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) 
ter pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1) 
do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki 
znašajo kot sledi:

Podjetja 1. 7. 2014–31. 12. 2017
Območje Vzhodna SLO Zahodna SLO
Regije Pomurje, Podravje, Koroška, Savinjska, Zasavska, 

Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska
Osrednja Slovenija,

Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška
velika 25 % 15 %
srednja 35 % 25 %
mala 45 % 35 %

2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi 

sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter 
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni 
vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sred-
stva.

4. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg 
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi 
priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. 
izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nado-
mestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo 
pridobljeni.

5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno doku-
mentacijo o projektu.

6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le 
en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila oziroma 
vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja v so-
dni register

Maksimalna višina po-
sojila v EUR

po 1. 7. 2015 75.000,00
po 1. 1. 2014 150.000,00 

pred 1. 1. 2014 500.000,00

7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) 
ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina 
zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR. 
Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje pro-
jekt v višini predloženih upravičenih predračunov, po-
nudb, predpogodb (brez DDV).

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premo-
ženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada 
na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
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9. Posojilni pogoji:
9.1 za namen B:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 

3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,70 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomo-

či:  
ROM* + pribitek od 0,60 % do 0,80 %.

Višina 
posojila
(v EUR)

Skupna 
doba 

vračanja 
(moratorij 

+ odplačilna 
doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice

Vračanje 
posojila 

in obresti

Koeficient 
razvitosti občine

OBRESTNA MERA
z elementi državnih 

pomoči
brez elementov 
državnih pomoči

Euribor
 % 

pribitka 
letno

ROM  %

do vključno 
30.000,00 7 let 1 leto mesečno do vključno 0,89

3-mesečni 
+ pribitek

0,60

*Referenčna 
obrestna 
mera za 
izračun 

državnih 
pomoči 

+ pribitek

0,60

nad 
30.000,00
do vključno
100.000,00

8 let 2 leti mesečno od vključno 0,90 
do vključno 1,02 0,90 0,70

nad 
100.000,00
do vključno
300.000,00

10 let 2 leti mesečno od vključno 1,03 
do vključno 1,19 1,20

0,80
nad 
300.000,00
do vključno
500.000,00

12 let 3 leti mesečno enak ali višji 1,20 1,70

9.2 za namen BL:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 

3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,20 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomo-

či:  
ROM + pribitek od 0,10 % do 0,50 %.

Višina 
posojila
(v EUR)

Skupna 
doba 

vračanja 
(moratorij 

+ odplačilna 
doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice

Vračanje 
posojila 

in obresti

Koeficient 
razvitosti občine

OBRESTNA MERA
z elementi državnih 

pomoči
brez elementov 
državnih pomoči

Euribor
 % 

pribitka 
letno

ROM  %

do vključno 
30.000,00 7 let 1 leto mesečno do vključno 0,89

3-mesečni 
+ pribitek

0,60

Referenčna 
obrestna 
mera za 
izračun 

državnih 
pomoči 

+ pribitek

0,10

nad 
30.000,00
do vključno
100.000,00

8 let 2 leti mesečno od vključno 0,90 
do vključno 1,02 0,80 0,20

nad 
100.000,00
do vključno
300.000,00

10 let 2 leti mesečno od vključno 1,03 
do vključno 1,19 1,00 0,30

nad 
300.000,00
do vključno
500.000,00

12 let 3 leti mesečno enak ali višji 1,20 1,20 0,50

9.3 Skupni posojilni pogoji za oba namena (B in 
BL):

– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koe-
ficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za 
leto 2016 glede na UMZDRO.

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor oziroma ROM 
negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.

– Skupna doba vračanja posojila je do 12 let (z 
vključenim moratorijem).
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– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša 
od ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 36 mesecev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upra-
vičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vra-
čanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 
prvotne skupne dobe vračanja.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanje 
zavarovanja

1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi po-
sojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo.

2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od 
datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob 
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičen-
ca rok tudi podaljša.

3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve 
posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve 
dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni 
v povabilu k oddaji vloge in na povezavi http://www.regio-
nalnisklad.si/predpisi – Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada.

4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, pla-
ča stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), 
veljavnim v času predčasnega vračila.

5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpi-
sanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s poo-
blastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru 
fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi 
instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev 
Sklada, ki so dostopni na povezavi http://www.regional-
nisklad.si/predpisi.

6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad 
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno 
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. 
Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom 
Republike Slovenije ali občine.

7. Kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno po-
sojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v do-
ločenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec eno-
stransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve 
posojilne pogodbe.

10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje 

posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. 
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili 
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so ob-
javljena na povezavi: http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci;

– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih 
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta 
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu 
celotnih obveznosti;

– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu po-

sojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (origi-

nal), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in iz-

vedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so 
kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da 
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno 
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;

– kopije računov in situacij z datumom opravljene 
storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vlo-
ge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2016 
naprej za Sklop 2; kopije pogodb in predračunov (le 
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in 
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu 
oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 
1. 1. 2016 naprej za Sklop 2. Kolikor so dokazila v tujem 
jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi 
s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša 
na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo po-
godbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi 
naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred 
datumom oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1, za 
Sklop 2 pa so lahko pričeta od vključno 1. 1. 2016 dalje;

– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagota-
vljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za 
črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih 
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so 
podlaga za izvršitev refundacije;

– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija po-
godb z izvajalci;

– upoštevajo se zneski brez DDV in sicer največ 
do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.

2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev 
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogo-
če predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim 
projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega poso-
jila, s predhodnim soglasjem Sklada.

3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni 
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi 
podaljša.

4. Kolikor upravičenec v določenem roku in na do-
govorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije 
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od 
dodeljenega posojila.

11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano pri-

javo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2018. Rok 
za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi po-
sojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje 
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev 
strojev ali opreme v objektih v pro izvodni proces.

2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu po-
ročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku pro-
jekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta 
enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja 
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja 
oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za 
zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni po-
godbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu 
na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni 
pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poro-
čilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičen-
ca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka 
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki 
učinkov dodeljenega posojila.

3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je pred-
met projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem 
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta 
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neiz-
polnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih 
s soglasjem Sklada.



Stran 1392 / Št. 41 / 10. 6. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti 
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na po-
dročju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih teh-
nologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih pro izvodov 
oziroma pro izvodnih izboljšav, pro izvodnje izdelkov z vi-
soko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trže-
nja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih de-
lovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati 
sledeča kvantitativna merila:

– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za 
najmanj 1 zaposlenega, kolikor 5 % predstavlja manj 
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob 
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju teh-
nološkega procesa,

– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega 
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega.

5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot ab-
solutna razlika med povprečnim številom zaposlenih 
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge 
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha 
na dan 31. 12. 2015) in številom zaposlenih na dan 
31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun 
povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izved-
be projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi 
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.

6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogo-
čil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas mo-
žna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne 

knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec 
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vra-
čila posojila.

7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled pro-
jekta in ogled predmeta zavarovanja.

8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva do-
datno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev 
popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preve-
ritev zavarovanja …).

9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpa-
nje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok 
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter 
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi za-
mudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor 
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev 
Sklada ali določil javnega razpisa.

10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo za-
gotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 
Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označeval-
no tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo 
Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju šir-
še javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah,…) 
podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.

12. Vsebina vloge
12.1 Obvezna dokumentacija za oba namena B in 

BL:

Oznaka 
priloge

Opis priloge

1. OBR Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B/BL. Prijavni 
obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu. 

2. POG S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 
3. INV Investicijska dokumentacija, in sicer:

– za projekte z upravičeno vrednostjo do 50.000,00 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen 
Prijavni obrazec (OBR),
– poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) 
investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 5. 
2016, pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2015 in 
splošne diskontne stopnje, ki je 4%. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila 
posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi 
dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev 
poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in 
trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta 
z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje 
vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto 
sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok 
projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem 
razpisu v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.

4. REG Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v 
AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti 
sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra 
za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 5. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja 
oziroma projekta (pri namenu BL tudi z označbo registrirane glavne ali stranske dejavnosti, skladne 
z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija glavne dejavnosti vlagatelja 
za prijavljeni projekt), skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija 
dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
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– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo, ipd), jih 
priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence 
socialnih podjetij objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kolikor 
pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.

5. OBV Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno 
pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

6. ZKL Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na 
razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, 
pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje 
lastnika(ov) k predvidenemu projektu.

7. AVP Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada 
in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 4. poglavja tega razpisa. 
Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno 
posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.

8. NAK Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene 
ter neupravičene stroške pri projektu). V primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih 
pomoči (SKLOP 2), pa lahko vlagatelji predložijo tudi račune ali pogodbe. Dokazila se morajo glasiti 
na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2016. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali 
nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, 
iz katerega bo razvidna starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne 
dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 

9. RAB V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da 
predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.

10. TEH Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, 
prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.

11. GRA V primeru graditve ali izvajanja del na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar 
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno 
dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor dovoljenje ni potrebno, je 
potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno. 

12. SKL Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
13. LAST Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru 

zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno 
zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.

14. BIL Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja 
za vlagatelja za leto 2015, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, Izkaz poslovnega izida za 
obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne izgube za leto 2015 (le 
kolikor slednjega vlagatelj izdeluje). Kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo 
nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.

15. POS Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, 
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da 
bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

16. ZAV Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, 
bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega 
obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih 
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti 
Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za 
pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi;
– v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje 
zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma 
brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6, ki poslujejo že vsaj dve polni 
koledarski leti praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi 
nepremičninami v razmerju 1: 2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega 
premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej 
obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili 
za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah 
in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
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– v primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiško knjižne izpiske 
za predlagano nepremičnino, pred sklenitvijo posojilne pogodbe pa še cenitev predmeta zavarovanja, 
ki ni starejša od pol leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine 
mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi 
ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo 
biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet 
zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz 
kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije 
(GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, 
vendar je za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi:

– Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu 
zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za 
vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po 
IBONU oziroma po metodologiji Sklada najmanj 6, ustanovljenim do vključno 1. 1. 2014, in hkrati 
ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 
1: 2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20% vrednosti posojila. Vrednost 
zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. 
Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj 
kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora 
biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih 
bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj mora ob prijavi predložiti cenitev sodno zapriseženega 
cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu 
s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med 
posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila 
o podanem predlogu zavarovanja.

17. OST V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu 
omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba, 
ipd.). Sklad lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku 
poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve 
resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa 
lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

12.2 Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):

Oznaka 
priloge

Opis priloge

za namen B BL
1. CEK Kopija mednarodne ali nacionalne nagrade 

oziroma priznanja za inovacijo, inovativnost 
ali kvaliteto, registracije patenta, certifikata 
kakovosti za izdelek oziroma certifikata 
kakovosti poslovanja. 

Kopija mednarodne nagrade za inovacijo ali registracije 
patenta na področju lesne-predelave, pridobljene po 
31. 12. 2011

2. BLZ Dokazilo o obstoječi blagovni znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov ali pogodbenem 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem za razvoj izdelkov. 

3. POGp Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-pro-
izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
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za namen B BL
4. CEKf / Kopija veljavnega certifikata FSC ali PEFC
5. POGc / Dokazilo o vključenosti v lesno – predelovalnem – 

razvojnem centru (kopija pogodbe, ipd.).
6. POGs

/
Pogodbe, predpogodbe ali sporazumi o poslovnem 
sodelovanju (npr. za skupno promocijo) za prijavljeni 
projekt znotraj lesno predelovalne industrije.

7. TNP Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka 
(9. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga ne bo 
priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem 
zavodu Triglavski narodni park.

13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih 

kriterijih in podkriterijih (velja za oba namena B in BL);
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno 

največ 30 točk:
– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta – 8 točk;
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2016 

– 2 točki;
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem ob-

močju – 10 točk;
– Lokacija projekta na problemskem območju z vi-

soko brezposelnostjo – 10 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno 

največ 50 točk:

– Tržni elementi projekta – 25 točk;
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta – 

25 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po 

iBONu oziroma metodologiji Sklada – 11 točk;
– Velikost vlagatelja oziroma podjetja (glede na 

opredelitev po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah) 
– 5 točk;

– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi 

razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora 

doseči, kot sledi iz tabele:

V primeru vlagatelja, ustanovljenega pred 1. 1. 2015: B BL
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj 45 točk
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj 35 točk
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena 
kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.

10 točk

V primeru vlagatelja, ustanovljenega po 1. 1. 2015: B BL
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj 35 točk 30 točk
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj 30 točk 25 točk
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena 
kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.

10 točk

14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o iz-
boru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so 
poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja 
Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce 
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo 
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku 
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan 
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja niso javna.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni 
obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni načrt ali 
investicijski program), sicer se zavržejo kot nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji 
razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.

8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
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dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido-
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. 
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila 
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim 
številom točk do porabe razpisanih posojil.

10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih me-
ril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil 
znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki 
bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri 
ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog 
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri 
tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po nasle-
dnjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:

1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena investitorja.

V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 
merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost 
vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura 
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura od-
daje vloge osebno v vložišču na sedežu Sklada).

11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkov-
anje ne dosežejo skupno najmanj število točk oprede-
ljenih v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega razpisa, 
se kot neutemeljene zavrnejo.

12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je 
na razpolago sredstev, komisija za pregled in obrav-
navo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov 
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev 
sredstev. Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev, lahko ko-
misija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobri-
tev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razre-
da v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in 
v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno 
posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 
25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR), 
če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel pro-
jekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta. 
Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil 
oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem po-
stopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je 
po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih 
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene 
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sred-
stev, se kot neutemeljene zavrnejo.

15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-
loči direktor Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi na-
vodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in 
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Št. 6100-21//12/2016/1 Ob-2365/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pra-
vilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kultur-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovi-

tvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 
2014 (www.jskd.si) in pogodbo o izvajanju nalog javne 
službe v interesu Mestne občine Maribor na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti št. 41001-232/2016 z dne 
26. 5. 2016, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski razpis
za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2016 

sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor  
(v nadaljevanju: razpis Maribor PrR-2016)

Naročnik po pogodbi z Mestno občino Maribor: Jav-
ni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Sedež naročnika: Štefanova 5, Ljub ljana.
1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa Maribor-PrR 2016 je sofinancira-

nje celoletnih programov kulturnih društev in njihovih 
zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: 
programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno 
ali ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje 
organov društva;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki 

jih za predmet razpisa Maribor PrR-2016 s proračunom 
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 103.000,00 €. 
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spreme-
ni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine 
Maribor za leto 2016.

JSKD bo posamezni program sofinanciral do naj-
več 50 % celotne vrednosti izvedenega programa. Višina 
deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost 
točke in število prejetih točk.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2016. JSKD bo z izbranimi 
prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa 
v letu 2016.

3. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa Maribor PrR-2016 obsega:
– besedilo razpisa Maribor PrR-2016
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); 

B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava 
programa – različno za posamezna področja dejavnosti).

4. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so pravne osebe 

– kulturna društva in zveze kulturnih društev s sedežem 
na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ka-
terih programi so sofinancirani iz drugih razpisov ali 
pozivov Mestne občine Maribor v letu 2016, do sredstev 
po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi 
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njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

5. Roki razpisa: javni razpis Maribor PrR-2016 prič-
ne teči 10. 6. 2016 in se zaključi 11. 7. 2016.

6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Maribor PrR-2016 lahko predložijo 

upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 

področju v Mestni občini Maribor;
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane 

kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturno-umetniške 
programe in posredujejo kulturne dobrine v Sloveniji in 
sicer na območju Mestne občine Maribor;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bodo v primeru 
izbora omogočili javno dostopnost.

Popolne vloge na razpis Maribor PrR-2016 morajo 
vsebovati:

– predpisane obrazce: obrazec A (splošni podat-
ki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), 
C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava 
programa), glede na dejavnost, ki so ustrezno podpisani 
in žigosani;

Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
7. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Maribor PrR-2016 

ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki 
ga imenuje direktor JSKD.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge 
dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 9. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki 
jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki 
kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene, 
bodo zavržene.

8. Kriteriji razpisa
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
razpisa Maribor PrR-2016 presojala in ocenjevala stro-
kovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so 
dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Mari-
bor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

Rok za oddajo je 11. 7. 2016, vloga je še pravoča-
sna, če je najpozneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku 
in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora 
biti izpisano: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis Maribor 
PrR-2016. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv 
in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem 
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem 
ovitku več popolnih vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili razpisa Maribor PrR-2016.

10. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in poja-

snil so:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117
– Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 

02/23-42-115,
– Nežka Šoštarič, nezka.sostaric@jskd.si; 

02/23-42-110.
Uradne ure po telefonu so v ponedeljek in četrtek 

od 10. do 12. ure.
11. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Razpisna dokumentacija razpisa Maribor PrR-2016 

bo objavljena:
10. 6. 2016: objava v Uradnem listu RS: besedilo 

razpisa,
10. 6. 2016: objava na domači strani sklada (www.

jskd.si): besedilo razpisa, obrazci in merila,
10. 6. 2016: dostopna dokumentacija razpisa pri 

območni izpostavi JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 
2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 
Ljub ljana.

12. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Maribor 

PrR-2016, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji po-
slovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil 
v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

 Ob-2388/16

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehno-
logije, Verovškova 60, 1000 Ljub ljana (SPIRIT Slovenija) 
objavlja

javni razpis
za financiranje izvajanja celovitih podpornih 

storitev v okviru vstopnih točk VEM  
v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«

1. Izvajalec javnega razpisa: Javna agencija Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 
60, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
kot posredni proračunski uporabnik in izvajalski organ.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 

(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 

(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-

venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 
v nadaljevanju: ZIPRS1617),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15),

– Pravilnik o točkah VEM (Uradni list RS, št. 17/09),
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– Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-
venije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),

– Program dela s finančnim načrtom Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 
2016 in 2017 (v nadaljevanju Program SPIRIT Sloveni-
ja), ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji 
dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, 
št. 302-2/2016/29,

– Pogodba št.: SPIRIT-2016,2017/VEM-JB o iz-
vajanju in financiranju javnega razpisa za financiranje 
izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih 
točk VEM v letu 2016, sklenjena med agencijo in Mini-
strstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 23. 5. 
2016,

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),

– Odločitev o podpori Službe vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) 
v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohe-
zijski sklad št. 3032-29/2016/9 z dne 6. 6. 2016,

– Finančna uredba (EU) št. 966/2012, ki se upora-
blja za evropski proračun in njena izvedbena uredba,

– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavi-
tvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi,

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade,

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov 
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, teh-
ničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja 

za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje 
podatkov,

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 964/2014 
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente,

– Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“,

– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,

– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje ino-
vativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega ra-
zvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj,

– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija 
sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe 
o skupnih določbah,

– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evrop-
sko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativni program za izvajanje evropske kohe-
zijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za 
programsko obdobje 2014-2010, (št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 11. 12. 2014,

– Navodila organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, 
številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z dne 17. 7. 2015, 
z vsemi nadaljnjimi spremembami,

– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, od-
ločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, verzija 1.02, 
z dne 28. 4. 2016, z vsemi nadaljnjimi spremembami,

– Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014-2020, številka 007-66/2015-4, 
verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, z vsemi nadaljnjimi 
spremembami,

– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
številka 0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7. 
2015, z vsemi nadaljnjimi spremembami,

– Navodila organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, avgust 2015, z vsemi nadalj-
njimi spremembami,

– Navodila organa upravljanja za poročanje in 
spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezij-
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ske politike Cilja naložbe za rast in delovna mesta za 
programsko obdobje 2014–2020, februar 2016, z vsemi 
nadaljnjimi spremembami,

– Strategija organa upravljanja za bolj proti goljufi-
jam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za program-
sko obdobje 2014–2020, februar 2016,

– Smernice organa upravljanja za integracijo načel 
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in 
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poro-
čanji in vrednotenju evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, februar 2016,

– Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem na-
črtu Operativnega programa za izvajanje evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16), 
z dne 13. 5. 2016,

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

3. Razlaga uporabljenih ključnih izrazov
Prijavitelj: Prijavitelj je pravna ali fizična oseba 

javnega ali zasebnega prava, ki se z vlogo prijavlja na 
javni razpis in lahko posreduje samostojno vlogo ali je 
nosilec skupne vloge konzorcija. Nosilec skupne vlo-
ge konzorcija mora biti pooblaščen s strani partnerjev 
v skupni vlogi s pravnim aktom o skupni izvedbi storitev 
v okviru vstopnih točk VEM, kot je to obrazloženo v toč-
ki 6 javnega razpisa. V primeru izbora je prijavitelj tisti, 
s katerim bo agencija sklenila pogodbo o financiranju 
in je odgovoren za realizacijo pogodbenih obveznosti 
za celotno statistično regijo. Vsak prijavitelj in partner 
v skupni vlogi mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke 
javnega razpisa.

Partner prijavitelja: Partner prijavitelja se z nosilcem 
skupne vloge konzorcija (prijaviteljem) prijavlja na raz-
pis in mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke javnega 
razpisa.

Konzorcij: Skupno nastopanje prijavitelja in par-
tnerjev, ki bodo za potrebe tega razpisa oddali skupno 
vlogo. Za nastopanje v skupni vlogi je konzorcij obve-
zan predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru 
vstopnih točk VEM, ki je natančneje opredeljen v točki 6. 
Vloga in skupna vloga tega razpisa.

Upravičenec: Upravičenec je oseba javnega ali za-
sebnega prava, ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, 
opredeljene v 8. poglavju, in katerega vloga na razpis 
je odobrena s strani agencije ter s katerim bo agencija 
sklenila Pogodbo o financiranju za izvajanje celovitih 
podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM za leti 
2016 in 2017.

Operacija: Operacija je aktivnost za izvedbo sve-
žnja storitev, ki jo izvaja vsaka lokalna pisarna.

Sveženj storitev: Sveženj storitev zajema minimalni 
obseg storitev (po tem javnem razpisu) vstopne točke 
VEM za posamezno lokalno pisarno.

Vstopna točka VEM je točka, ki zagotavlja kakovo-
stne, brezplačne in celovite podporne storitve za spod-
bujanje podjetništva ciljni skupini za območje Repu-
blike Slovenije. Storitve zajemajo: storitve informiranja 
in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, 
zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje infor-
mativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje 
postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa 
podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki ure-
jajo sodni register. Storitve mora izvajati do 31. 7. 2017.

Vsaka statistična regija ima število vstopnih točk 
VEM določeno na podlagi naslednjih kriterijev: površina 
statistične regije, število prebivalstva, število podjetij 
v statistični regiji, koeficient ogroženosti statistične regije 
in število podjetij na prebivalca v regiji.

Vstopna točka VEM lahko pokriva vse ali le dolo-
čene občine ene statistične regije glede na zgoraj na-
vedene kriterije.

Lokalna pisarna: lokacija izvajanja storitev vstopne 
točke VEM, ki mora biti v tisti statistični regiji, za katero 
se prijavlja vstopna točka VEM. Lahko se nahaja na 
sedežu vstopne točke VEM, ali pa je ena njenih enot.

Osnovno svetovanje: Je svetovanje za:
– vse potencialne podjetnike in že delujoča pod-

jetja, povezano z zagonom, razvojem poslovnih idej, 
poslovanjem, rastjo in razvojem podjetja, internaciona-
lizacijo, varstvom intelektualne lastnine ter obstoječimi 
ukrepi države in lokalnega okolja za spodbujanje pod-
jetništva;

– tuje pravne in fizične osebe, povezano z informi-
ranjem o slovenskem poslovnem okolju.

Mobilno osnovno svetovanje: Mobilno osnovno sve-
tovanje je osnovno svetovanje na terenu za vse (poten-
cialne) podjetnike in že delujoča podjetja z namenom 
zagotovitve večje dostopnosti do brezplačnih svetoval-
nih podjetniških storitev.

Informativno – promocijske in tematske delavni-
ce: Informativno – promocijske in tematske delavnice 
so delavnice na temo predstavitev razpisov, državnih 
spodbud, spremembe zakonodaje in drugih podpornih 
ukrepov za razvoj vseh oblik podjetništva, pa tudi de-
lavnice, ki so namenjene informiranju podjetnikov-za-
četnikov o aktualnih predpisih in novostih v zakonodaji 
ter poslovni praksi.

MSP: mala in srednjevelika podjetja. V skladu s pri-
poročili kategorijo mikro, malih in srednje velikih podje-
tij sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb 
in imajo bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijo-
nov EUR, bodisi letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR.

Več o načinu določitve velikosti podjetja:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / D o c s R o o m / d o c u -

ments/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf
4. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

5. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij financira Evropska 

unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
3. prednostne osi Operativnega programa za izva-
janje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 
– 2020 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 
zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1. 
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem 
lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem 
ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi 
inkubatorji«, specifični cilj 3.1.1: »Spodbujanje na-
stajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih 
start-up podjetij«.

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, 
brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbu-
janje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno 
območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako za-
jemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, 
povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem 
podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in temat-
skih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statu-
snih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov 
v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vsto-
pnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem jav-
nem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP.
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Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in 
znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh 
fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje 
podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo 
prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delo-
vanju podjetij.

Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
– izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini raz-

pisa,
– izvedene informativno-promocijske in tematske 

delavnice na temo podjetništva,
– izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu 

z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru.
6. Vloga in skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira samostojni pri-

javitelj ali konzorcij prijaviteljev, sestavljen iz nosilca 
vloge – prijavitelja in partnerjev prijavitelja, ki predloži 
ustrezni pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru 
vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Sa-
mostojni prijavitelj lahko opravlja aktivnosti na svojem 
sedežu ali v lokalnih pisarnah znotraj statistične regi-
je. S samostojno vlogo lahko prijavitelji kandidirajo le 
v statističnih regijah, kjer je potrebna izvedba le enega 
ali dveh svežnjev storitev. V primeru skupne vloge kon-
zorcija si prijavitelj in partnerji aktivnosti razdelijo tako, 
da vsak od partnerjev opravlja aktivnosti na svojem 
sedežu ali v lokalnih pisarnah znotraj statistične regije 
na način, da zagotovijo pokritost celotne statistične re-
gije, vsak prijavitelj ali partner pa lahko izvede največ 
dva svežnja storitev. Prijavitelju in vsakemu partnerju 
v izbrani skupni vlogi konzorcija bo podeljen naziv 
vstopne točke VEM.

Skupna vloga konzorcija je vloga, v kateri enako-
pravno nastopa prijavitelj in partner prijavitelja, ki mora 
ob prijavi predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev 
v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno 
razvidno (i) imenovanje nosilca skupne vloge konzor-
cija, (ii) pooblastilo nosilcu skupne vloge konzorcija 
in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo 
z agencijo v njihovem imenu, (iii) število lokalnih pisarn 
in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj 
oziroma partner izvajal storitve, (iv) izjava, da so vsi so-
delujoči v skupni vlogi konzorcija seznanjeni z navodili 
in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in 
da z njimi v celoti soglašajo (v) pooblastilo nosilcu sku-
pne vloge konzorcija za podpis pogodbe z agencijo ter 
(vi) izjavo, da vsi člani konzorcija agenciji odgovarjajo 
neomejeno solidarno.

Prijavitelj in vsak partner v skupni vlogi konzorcija 
mora izpolnjevati vse pogoje iz 8. točke javnega raz-
pisa, agencija pa bo sklenila pogodbo o financiranju 
zgolj s prijaviteljem.

7. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvaja-

nja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM v vseh 
statističnih regijah na območju Republike Slovenije 
za ciljno skupino v letu 2016 in 2017 na način, da 
bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim 
uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sve-
ženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Ob-
razložitve določenih storitev so opisane v splošnih 
navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.

Sveženj storitev:

Storitev Rezultat

INFORMIRANJE

Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne 
skupine.

– Tedensko posredovanje informacijskih paketov (sple-
tni priročnik, ki ga pripravi agencija) z vključevanjem 
informacij lokalnega značaja,
– Pridobivanje informacij, pomembnih za delo svetoval-
cev vstopne točke VEM.

OSNOVNA IN INFORMATIVNA SVETOVANJA TER E-VEM POSTOPKI

Izvajanje osnovnega svetovanja za nastanek podjetja ozi-
roma podjetnika, za rast in razvoj podjetnikov in podjetij ter 
internacionalizacijo poslovanja in celoletno izvajanje po-
stopkov VEM točk skladno z 1.b členom Zakona o sodnem 
registru (v nadaljevanju: e-VEM).

– Letno izvedenih vsaj 250 osnovnih svetovanj, ki vklju-
čujejo tudi vsaj 10 mobilnih osnovnih svetovanj;
– Celoletno izvajanje e-VEM postopkov za podjetnike 
in potencialne podjetnike. 

IZVEDBA DELAVNIC

Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic 
ter predstavljanje aktivnosti vstopne točke VEM na priredi-
tvah drugih lokalnih deležnikov

– Izvedenih vsaj 10 lastnih delavnic za potencialne 
podjetnike in MSP letno, od tega vsaj 2 delavnici za 
osnovnošolce oziroma srednješolce
– Promocija aktivnosti vstopne točke VEM v sodelo-
vanju z drugimi deležniki na prireditvah v regionalnem 
oziroma lokalnem okolju.

PODPORNE AKTIVNOSTI VSTOPNIH TOČK VEM

– Priprava evidence nosilcev podpornega okolja (enkratna aktivnost);
– Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, predlaganje ukrepov za odpravo in posredova-
nje predlogov na agencijo;
– Sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije;
– Udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije
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Prijavitelj ali konzorcij se na razpis lahko prijavi 
samo v eni vlogi. Najmanjše število izvedenih svežnjev 
storitev je zapisanih v tabeli v poglavju 11. Ocenjevanje 
vlog in način dodeljevanja sredstev. Z lokalnimi pisarna-
mi je potrebno zagotoviti pokritost s storitvami iz svežnja 
storitev v vseh občinah in vseh statističnih regijah za 
ciljno skupino javnega razpisa v obdobju upravičenosti, 
in sicer od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017.

Posebna pozornost mora biti namenjena temu, da 
bodo posamezne lokalne pisarne vstopnih točk VEM 
smiselno locirane oziroma razporejene v statistični regi-
ji, in sicer tako, da bo omogočena čim lažja dostopnost 
vsem prebivalcem statistične regije.

Če se bo pri ocenjevanju izkazalo, da v posamezni 
statistični regiji ni mogoče izvajati števila svežnjev sto-
ritev, kot so opredeljeni v tabeli v poglavju 11. Ocenje-
vanje vlog in način dodeljevanja sredstev (na razpis ne 
bomo prejeli ustrezne vloge), bo kot ustrezna obravna-
vana vloga, v kateri načrtujejo izvajanje manjšega šte-
vila svežnjev storitev, vendar ne več kot za en sveženj 
storitev manjšega od števila svežnjev storitev navedene-
ga v tabeli v točki 11. V primeru, da bo ta vloga izbrana, 
se bo vrednost sredstev prilagodila glede na dejansko 
število izvedenih svežnjev storitev.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora k vlogi prilo-
žiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za 
obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017. Aktivnosti morajo 
biti načrtovane za celotno obdobje.

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja pri-

javitelja (v nadaljevanju te točke prijavitelj):
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje po-

goje:
– je vpisan v Poslovni register Slovenije;
– ni v postopku prisilne poravnave, poenostavlje-

ne prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku 
likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli 
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil po-
slovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju 
insolventnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno 
prenehanje;

– ni med tistimi, ki pridobivajo pomoč po zakonu 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah;

– mu s strani ministrstva ali agencije ni podana 
prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 
– ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja de-
narja in financiranja terorizma;

– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slo-
venije;

– se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so 
navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;

– jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustre-
zajo originalom;

– jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, 
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;

– za stroške, ki so upravičeni stroški v skladu s tem 
razpisom, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja fi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de mini-
mis pomočjo;

– mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena pre-
mostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz 

naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani 
agencije.

Posebni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja pri-
javitelja (v nadaljevanju te točke prijavitelj):

Osnovni pogoji
– prijavitelj oziroma partner ne more biti univerzite-

tni inkubator, podjetniški inkubator ali tehnološki park kot 
sub jekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco, v skladu 
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni 
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) in Pravilnikom 
o vodenju evidence sub jektov inovativnega okolja (Ura-
dni list RS, št. 25/08), razen če je edini nosilec podpor-
nega okolja v delu regije, ki jo bo pokrival;

– prijavitelj in partner mora imeti sedež v statistični 
regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo 
pokrival z izvajanjem svežnja storitev;

– prijavitelj ali konzorcij bo izvajal storitve iz 7. toč-
ke razpisa v lokalnih pisarnah, od katerih je ena lahko 
sedež vstopne točke VEM, vsaka vstopna točka VEM 
pa lahko izvaja največ dva svežnja storitev, ne glede 
na število lokalnih pisarn. Izjema je Osrednjeslovenska 
regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljub ljana zagoto-
viti izvedbo treh svežnjev storitev zaradi nadpovprečne 
koncentracije števila prebivalcev in podjetij, te storitve 
pa lahko izjemoma izvede bodisi prijavitelj sam bodisi 
v konzorciju;

– v primeru, da se na razpis prijavi prijavitelj samo-
stojno z enim svežnjem storitev ob upoštevanju omejitev 
iz tabele v poglavju 11 javnega razpisa, mora:

– imeti sedež v statistični regiji, za katero se prija-
vlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem 
storitev,

– mora izvesti sveženj storitev z najmanj pričako-
vanimi rezultati iz javnega razpisa;

– v primeru, da prijavitelj nastopa s partnerji ali 
da se kateri od njih prijavlja za izvedbo dveh svežnjev 
storitev, mora razdeliti lokalne pisarne v statistični regiji 
na način:

– da vsaka lokalna pisarna zagotavlja storitve za 
vse občine, ki jih pokriva, obenem pa morajo vse vsto-
pne točke VEM v posamezni statistični regiji s storitvami 
svojih lokalnih pisarn zagotavljati geografsko pokritost 
celotne statistične regije,

– da posamezna lokalna pisarna ne sme pokrivati 
istih občin kot druga, z izjemo Mestne občine Ljub ljana, 
kjer si izvedbo storitev lahko razdeli več partnerjev, na 
način, da ne pokrivajo enakih nekdanjih Ljub ljanskih 
občin Center, Šiška, Vič, Bežigrad in Moste, vse skupaj 
pa šteje za izvedbo treh svežnjev storitev;

– za vsak sveženj storitev, ki ga pokriva, mora 
imeti vsaka lokalna pisarna na voljo najmanj zahtevano 
število ustrezno usposobljenih svetovalcev (natančnejši 
pogoji so navedeni v točki »Kadrovski pogoji«);

– prijavitelj in partnerji so aktivnosti svetovanja in 
izvajanja delavnic, ki so primerljive s tistimi opisanimi 
v svežnju storitev v poglavju 7 javnega razpisa, že opra-
vljali in morajo v Obrazcu 3 informativno navesti koliko 
svetovanj in koliko delavnic so v letu 2016 že opravili do 
oddaje vloge;

– prijavitelj in partnerji se lahko prijavi za izvajanje 
svežnjev storitev samo v statistični regiji v kateri ima 
sedež;

– prijavitelj oziroma partner mora za izvedbo vsa-
kega svežnja v vsaki lokalni pisarni zagotoviti najmanj 
dva svetovalca (natančnejši pogoji so navedeni v točki 
»Kadrovski pogoji«);

– prijavitelj oziroma partner mora v vsaki lokalni 
pisarni zagotoviti prisotnost svetovalcev v skupnem ob-
segu najmanj 40 ur na teden, pri čemer mora biti zago-
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tovljena prisotnost vsaj enega svetovalca najmanj 4 ure 
na dan, vse delovne dni v tednu.

Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotavljati:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena 

zasebnost;
– primerno strojno opremo, s katero se lahko opra-

vlja postopke VEM in
– samostojno kvalificirano digitalno potrdilo.
Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora za izvedbo vsakega svežnja zago-

toviti vsaj dve osebi, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:
– da ima na dan pred objavo razpisa veljavno pod-

jemno ali delovno razmerje s prijaviteljem za polni delov-
ni čas, najmanj za obdobje do 31. 7. 2017;

– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo, 
pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skla-
du z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je 
pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko 
sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah 
VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima 
lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;

– svetovalne izkušnje s podjetji ter potencialnimi 
podjetniki v obdobju od 1. 1. 2015 do objave razpisa 
s področij priprave poslovnih načrtov, marketinga, vode-
nja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upra-
vljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij 
in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij 
ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj 
eno referenco iz vsakega področja;

– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih 
področjih;

– aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno zna-
nje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.

Ob prijavi mora imeti samostojni prijavitelj oziro-
ma konzorcij že usposobljene svetovalce za upravljanje 
z aplikacijo e-VEM. Pri tem veljajo naslednje omejitve:

– prijavitelj za regijo z enim svežnjem storitev mora 
imeti s podpisom pogodbe vse usposobljene svetovalce 
in razpolagati z aplikacijo e-VEM ali si jo priskrbeti takoj 
po sklenitvi pogodbe;

– prijavitelj za regijo z dvema svežnjema storitev 
mora imeti ob podpisu pogodbe 1/2 usposobljenih sve-
tovalcev in vsaj 1/2 lokalnih pisarn mora razpolagati 
z aplikacijo e-VEM;

– prijavitelj za regijo s tremi in več svežnji storitev 
pa mora imeti ob podpisu pogodbe 2/3 usposobljenih 
svetovalcev in vsaj 2/3 lokalnih pisarn mora razpolagati 
z aplikacijo e-VEM.

Ostali svetovalci, ki pred sklenitvijo pogodbe med 
prijaviteljem in agencijo nimajo tehničnih pravic za 
opravljanje storitev preko sistema e-VEM, se morajo 
takoj po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s sis-
temom e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki 
ga za delo s sistemom e-VEM brezplačno organizira 
Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec pred 
začetkom dela s sistemom e-VEM ne more udele-
žiti usposabljanja, ker to ni bilo organizirano, lahko 
vseeno prične z delom s sistemom e-VEM, vendar 
se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja. 
V primeru, da izbrani prijavitelj ali partner še nima sta-
tusa e-VEM točke, bo agencija po opravljenem uspo-
sabljanju v skladu z Zakonom o sodnem registru, člen 
1.č, zaprosila za dodelitev statusa e-VEM točke temu 
prijavitelju oziroma partnerju.

9. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijavite-
ljem

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 
800.000,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz prora-
čuna RS 2016 in 2017. Predvideno koriščenje sredstev 
po letih je 300.000 EUR v letu 2016 in 500.000 EUR 
v letu 2017.

Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih po-
stavkah ministrstva, kot predvidoma sledi:

Skupaj 2016 2017
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU 337.500,00 126.562,50 210.937,50
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU 245.000,00 91.875,00 153.125,00
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba 112.500,00 42.187,50 70.312,50
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba 105.000,00 39.375,00 65.625,00

Sredstva se delijo na delež sredstev iz strukturnih 
skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:

Regija EU delež SLO delež
Vzhod 0,75 0,25
Zahod 0,70 0,30

Ena operacija je lahko financirana le v eni kohezij-
ski regiji.

Operacije se bodo izvajale tako v Vzhodni kot v Za-
hodni kohezijski regiji.

10. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga do-

loča Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni 
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) ter skladno 
s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni 
javni razpis.

Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno po-
polne, in so skladne s predmetom in namenom javnega 
razpisa, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
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Št. MERILO OCENE IN KAKOVOSTI IN 
IZVEDLJIVOSTI

Točke

1 Število osnovnih svetovanj, ki bodo izve-
dena v letu 2016 in 2017

40

2 Število tematskih delavnic, ki bodo izve-
dene v letu 2016 in 2017

20

3 Število osnovnih svetovanj, ki so bila 
izvedena v letu 2015

15

4 Število svetovalcev za izvajanje progra-
ma, ki izpolnjujejo vse pogoje 

20

Št. MERILO PARTNERSTVA Točke
5 Raznolika sestava partnerjev v vlogi 5

Največje možno skupno število točk 100

Podrobneje obrazložena merila so del razpisne do-
kumentacije.

11. Ocenjevanje vlog in način dodeljevanja sredstev
Ocenjevanje vseh vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 

8. točke javnega razpisa, bo izvedla komisija. Formalno 
popolne vloge bo obravnavala komisija po pogojih in 

merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če 
vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, 
izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge v enem 
izvodu in eni elektronski kopiji.

V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno 
vlogo prijavitelja ali eno skupno vlogo konzorcija za 
vsako statistično regijo. Prijavitelj ali konzorcij mora 
v posamezni statistični regiji izvesti število svežnjev 
storitev, kot je določeno v tabeli: »Razdelitev svežnjev 
storitev po kohezijskih in statističnih regijah«, ki se 
izvajajo vsak na svoji lokaciji. Izjema je Osrednjeslo-
venska regija, kjer je potrebno zaradi nadpovprečne 
koncentracije števila prebivalcev in podjetij v Mestni 
občini Ljub ljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev sto-
ritev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziro-
ma v konzorciju. Število svežnjev storitev je določeno 
glede na površino statistične regije, število prebival-
stva, število podjetij, koeficient ogroženosti statistične 
regije ter število podjetij na prebivalca v statistični 
regiji.

Tabela 1: Razdelitev svežnjev storitev po kohezijskih in statističnih regijah

Statistična regija Regija (Vzhodna/Zahodna) Najmanjše št. svežnjev 
storitev

Znesek na statistično regi-
jo v EUR

Pomurska Vzhodna 2 50.000,00
Podravska Vzhodna 4 100.000,00
Koroška Vzhodna 2 50.000,00
Savinjska Vzhodna 4 100.000,00
Zasavska Vzhodna 1 25.000,00
Posavska Vzhodna 1 25.000,00
Jugovzhodna Slovenija Vzhodna 2 50.000,00
Primorsko-notranjska Vzhodna 2 50.000,00
Osrednjeslovenska Zahodna 5 (3+2) 125.000,00
Gorenjska Zahodna 3 75.000,00
Goriška Zahodna 4 100.000,00
Obalno-kraška Zahodna 2 50.000,00
Skupaj 32 800.000,00

Glede delitve občin v kohezijske regije se upo-
števa veljavna razdelitev občin v obe kohezijski re-
giji do 31. 12. 2014, ko je bil Operativni program za 
obdobje 2014–2020 potrjen. Seznam občin je dosto-
pen na spodnji povezavi Statističnega urada: www.
stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obci-
ne.xls.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji lahko izvede tudi 
več svežnjev storitev kot je določeno za posamezno sta-
tistično regijo, vendar sam največ dva svežnja storitev, 
razen v Osrednjeslovenski regiji.

12. Financiranje
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 

skladno s pravili Evropske kohezijske politike, in veljav-
nimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020.

Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije za 
izračun standardnega obsega stroškov na enoto (uro) za 
stroške plač in povračil v zvezi z delom in z upošteva-
njem 15-odstotnega pavšala. Prijavitelji morajo v vlogi 
na razpis predložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih pod-
pornih storitev (Obrazec 7).

Prijavitelji lahko zaprosijo za financiranje do 100 % 
upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški so:
a) standardni strošek na enoto – strošek dela na 

uro, izračunan na podlagi povprečne mesečne plače 
po SKD za opravljanje dejavnosti M70.2 – podjetniško 
in poslovno svetovanje. Le-ta za obdobje 12 mesecev 
znaša 8,30 EUR (vir: SURS), ob upoštevanju prispevkov 
delodajalca, ki znašajo 16,10 % na osnovno bruto plačo 
pa urna postavka dela (II. Bruto) znaša 9,62 EUR na 
uro. Na mesečni ravni se na vstopno točko VEM prizna 
največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti 
v tistem mesecu. Omenjeni stroški so vezani na izvaja-
nje naslednjih aktivnosti:

– Stroški za izvajanje storitev osnovnih in infor-
mativnih svetovanj, vključno z mobilnimi svetovanji, in 
celoletno izvajanje e-VEM postopkov;

– Stroški za izvajanje storitev informiranja vključno 
s pridobivanjem informacij, pomembnih za delo sveto-
valcev vstopne točke VEM;

– Stroški povezani z organizacijo in izvedbo de-
lavnic ter promocijo aktivnosti vstopne točke VEM na 
prireditvah lokalnih deležnikov;
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– Stroški za izvajanje drugih podpornih aktivnosti 
vstopnih točk VEM kot so: priprava evidence nosilcev 
podpornega okolja, evidentiranje administrativnih ovir 
pri poslovanju podjetij, predlaganje ukrepov za odpravo 
in posredovanje predlogov na agencijo; sodelovanje na 
nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije 
ter udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za sve-
tovalce vstopnih točk VEM.

b) posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje največ 
do 15 % od upravičenih neposrednih stroškov dela).

Na osnovi teh stroškov je določen maksimalni ob-
seg stroškov za financiranje enega svežnja storitev, ki 
znaša največ 25.000 EUR za obdobje od 1. 7. 2016 do 
31. 7. 2017.

Dokazila za uveljavljanje standardnega stroška na 
enoto za stroške dela:

– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to 
ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je ose-
ba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo 
delovnega mesta;

– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina 
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.

Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na opera-
ciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšal-
nega financiranja posrednih stroškov.

Podrobna razčlenitev dokazil o nastalih stroških je 
navedena v razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Se-
znam storitev in dokazila za izvedbo.

Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta 
po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru 
uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati 
za posamezni sveženj storitev za regijo bodo morali biti 
tekom obdobja financiranja doseženi v celoti.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 7. 2016 do 
31. 7. 2017.

Agencija bo izbranim prijaviteljem, s katerimi bo 
sklenjena pogodba o financiranju, financirala le upra-
vičene stroške, ki jih bodo nastali za izvedbo storitev 
opredeljenih v tem razpisu, za katere bo upravičenec 
dokazal in dokumentiral, da jih je izvedel. Financiranje 
bo mogoče na osnovi vsakokratnega potrjenega zahtev-
ka za izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih.

Izbrani prijavitelj mora poslati:
– 1. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 

1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 najkasneje do 11. 10. 2016,
– 2. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti od 

1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 najkasneje do 11. 1. 2017,
– 3. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti 

od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 najkasneje do 11. 4. 2017,
– 4. poročilo z zahtevkom za izvedene aktivnosti 

od 1. 4. 2017 do 31. 7. 2017 najkasneje do 11. 8. 2017.
– Končno poročilo (brez zahtevka) za obdobje 1. 7. 

2016-31. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pro-

računskih sredstev in programa agencije za ta namen. 
Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na 
proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni 
razpis in izdane sklepe o financiranju ali skladno s po-
godbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali 
dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o financiranju.

Agencija bo odobrena sredstva za financiranje 
izbranim prijaviteljem izplačala na podlagi potrjenega 
zahtevka za izplačilo, h kateremu bo priložena vsa pred-
pisana dokumentacija in po izpolnitvi vseh zahtev dolo-
čenih z Navodilom OU za spremljanje izvajanja opera-
tivnega programa IS ISARR2.

13. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravi-
li kohezijske politike: financiranje upravičenih stroškov 
ne predstavlja državne pomoči.

14. Zahteve za izbranega prijavitelja in partnerje 
prijavitelja

Kolikor bo prijavitelj izbran za financiranje, bo moral 
pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo ter Na-
vodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
V zvezi z označevanjem dokumentov je treba upoštevati 
pravila za komuniciranje z javnostmi v skladu s predpisi 
EU in navodili OU. Med drugim bo moral izbrani prijavi-
telj upoštevati tudi naslednje pogoje, vezane na izvaja-
nje projektov financiranih s sredstvi Evropskega sklada 
za regionalni razvoj:

14.1 Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti

Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve 
glede informiranja in obveščanja javnosti o projektu 
skladno s členoma 115 in 116 Uredbe 1303/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in 
skladno z Navodili organa upravljanja na področju ko-
municiranja vsebin kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) ter navodili posredniškega orga-
na. Sprejetje financiranja s strani izbranega prijavitelja 
pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, 
ki bo javno objavljen.

14.2 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanje evidentiranja operacije

Izbrani prijavitelj bo moral:
– zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo 

operacije za preverjanje upravljanja in revizijske po-
stopke skladno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 in 
z nacionalno zakonodajo, in sicer do 31. 12. 2026.

– agenciji, ministrstvu, organu upravljanja, organu 
za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nacio-
nalnim in evropskim nadzornim in revizijskim organom 
zagotavljati dostop do dokumentacije o projektu skladno 
s pravili skupnosti (14. člen Uredbe 1303/2013/EU) in 
z nacionalno zakonodajo.

– izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati pre-
jeta sredstva za operacijo na posebnem stroškovnem 
mestu, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev.

14.3 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Izbrani prijavitelj bo moral agenciji, ministrstvu, or-
ganu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu 
organu ter drugim nacionalnim in evropskim nadzornim 
in revizijskim organom (v nadaljevanju: nadzorni orga-
ni) zagotavljati tehnični, administrativni in finančni nad-
zor nad izvajanjem operacije, katerega (so)financiranje 
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega 
razpisa.

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov (so)financi-
rane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem 
bo izbrani prijavitelj nadzornim organom omogočil vpo-
gled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani 
prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem pred-
hodno pisno obveščen, nadzorni organ pa lahko opravi 
tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani 
prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
agencijo o izvedenih ukrepih.
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14.4 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varova-
nju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju na-
čela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

14.5 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej 
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in 
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informa-
cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US in 102/05, v nadaljnjem besedilu: ZDI-
JZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo po-
jasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj 
ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agenci-
ja lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne 
vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih 
izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

14.6 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije

Izbrani prijavitelj mora zagotoviti spremljanje in vre-
dnotenje projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. 12. 2013, 5. in 19. členom ter Prilogo 
I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 in 
agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazal-
nikov projekta, vključno z osebnimi podatki.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko 
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko 
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki 
iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova 
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni 
tudi priloga pogodbe o financiranju v obliki Akcijskega 
načrta.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko 
agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

Prijavitelj in posamezen partner v konzorciju je po 
končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan 
sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora 
tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahtevala 
agencija, ministrstvo kot posredniški organ, organ upra-
vljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi 
slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V pri-
meru, da prijavitelj in posamezen partner v konzorciju 
takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, 
lahko agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v dr-
žavni proračun Republike Slovenije.

14.7 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku 
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih na-
pak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravi-
čenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, 
ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, 
da je posredoval neresnične, nepopolne podatke ozi-
roma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil 
v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi 
lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sred-
stev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi pona-
rejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
V tem primeru prijavitelj ali partner v skupni vlogi, ki je 
povzročil kršitev, ne more pridobiti novih oziroma mu 
ne morejo biti odobrena nova proračunska sredstva 
ministrstva in agencije v obdobju dveh let od vrnitve 
vseh zahtevanih sredstev.

14.8 Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
operacije

Izbrani prijavitelj zagotavlja, da za stroške, ki 
so predmet financiranja, on sam ali morebitni partner 
v skupni vlogi konzorcija, ni dobil drugih sredstev iz dr-
žavnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, pro-
računa EU ali drugih javnih virov.

Če se ugotovi, da je izbrani prijavitelj ali partner 
v skupni vlogi konzorcija že dobil tudi druga sredstva 
iz državnega proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne 
da bi o tem do sklenitve pogodbe o financiranju pisno 
obvestil agencijo, je agencija upravičena, da odstopi od 
pogodbe o financiranju ter zahteva vrnitev vseh sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva preje-
ma sredstev na TRR do dneva vračila. Če je takšno rav-
nanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V tem 
primeru prijavitelj ali partner v skupni vlogi konzorcija, ki 
je povzročil kršitev, ne more pridobiti novih oziroma mu 
ne morejo biti odobrena nova proračunska sredstva mi-
nistrstva in agencije v obdobju dveh let od vrnitve vseh 
zahtevanih sredstev.

14.9 Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije

Kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaci-
ji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije, bo agencija lahko odstopila od po-
godbe, upravičenec pa bo v tem primeru dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
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račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije.

Prijavitelj in partnerji prijavitelja se strinjajo, da se 
bodo podatki o aktivnostih, ki jih izvaja vstopna točka 
VEM, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in pre-
jemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki 
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

15. Vsebina in popolnost vloge
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in 

eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene 
obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.

Dopolnjevanje vlog je opredeljeno v poglavju 16.3 
Dopolnitve in pojasnila vlog.

Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi 
največ enkrat, bodisi kot prijavitelj v samostojni vlogi 
ali kot del konzorcija. Kolikor bi bilo ugotovljeno, da 
navedeni pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, 
v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavo krši nave-
deno določilo.

16. Rok in način oddaje, odpiranje in dopolnitev 
vlog

16.1 Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni 

obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno 
z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav 
tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi pri-
logami na elektronskem mediju. Vsebina vloge mora biti 
urejena po zaporedju obrazcev iz razdelka VI. Obrazci in 
dokazila razpisne dokumentacije. Posredovana papirna 
in elektronska oblika vloge morata biti enaki, v primeru 
razlik se bo upoštevala papirna oblika vloge.

Rok za oddajo vlog je 8. 7. 2016.
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, 

prispeti v vložišče agencije na naslov: SPIRIT Slovenija, 
javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do 8. 7. 2016 do 13. ure. Pri oddaji osebno je po-
trebno upoštevati uradne ure agencije med 9. in 13. uro.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu 
na elektronskem mediju, v zaprti ovojnici, opremljeni 
z Obrazcem 11: Obrazec za ovojnico. V primeru neskla-
dnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da 
je za presojo pomembna tiskana oblika.

Nepravilno označene vloge se vrnejo pošiljatelju. 
Če je Obrazec 11 nepravilno izpolnjen tako, da na vlo-
gi ni pošiljateljevega naslova, se vloga odpre in se mu 
po ugotovitvi naslova vrne. Nepravočasne vloge bodo 
zavržene.

16.2 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 13. 7. 2016 v prostorih agencije 

na naslovu Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana. Odpi-
ranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo vloge, 
ki so prispele pravočasno. Vloge, katerih ovojnice ne 
bodo označene, kot je določeno v prejšnji točki, bodo 
neodprte vrnjene pošiljatelju če pa na vlogi ni pošiljate-
ljevega naslova, se vloga odpre in se mu po ugotovitvi 
naslova vrne.

16.3 Dopolnitve in pojasnila vlog
Prejete vloge bo na odpiranju pregledala komisi-

ja, ki bo ugotovila formalno popolnost vlog. Formalno 
popolne vloge bo ocenila komisija po merilih, ki so 
sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumenta-
cije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene 
in opremljene obrazce in priloge v enem izvodu in eni 
elektronski kopiji.

Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo 
v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, 

ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopol-
niti v roku, ki ga določi komisija. Vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za 
dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom 
zavržene ter vrnjene prijavitelju

Dopolnjevanje je namenjeno zagotovitvi morebitnih 
manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali 
izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na 
javni razpis.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vpli-

vali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku 
dodelitve sredstev.

Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev 
za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2017 ni predmet 
dopolnitve.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju agencije popra-
viti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu 
in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih 
sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kan-
didiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom 
javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo 
ocenila na podlagi meril iz 11. točke tega razpisa. Izpol-
njevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z ob-
javo v Uradnem listu RS.

Agencija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do 
izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij 
iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazuje-
jo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v jav-
nem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence. 
Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posre-
dovati v roku 8 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj 
v roku pojasnil oziroma dokumentov ne posreduje, bo 
agencija o pomenu informacije odločilo po prostem pre-
udarku oziroma navedbo v vlogi brez priloženih dokazil 
ne bo upoštevalo.

17. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga ko-
misije bo agencija izdala sklepe, s katerimi odloči o vlo-
gah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa 
obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpi-
ranja vlog. Pritožba na sklep ni dopustna, kolikor pa 
se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni 
spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletni strani agencije, ministrstva 
in organa upravljanja.

18. Podpis pogodbe
Agencija bo izbranemu prijavitelju posredovala 

sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvala k podpisu 
pogodbe. Pred podpisom pogodbe o financiranju se bo 
izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upošteva-
na veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo Če se 
prijavitelj po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev na po-
ziv k podpisu pogodbe ne odzove v roku 8 dni se šteje, 
da je vlogo umaknil.

Če agencija po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev 
ugotovi, da izbran prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javne-
ga razpisa ali da so bila sredstva izbranemu prijavitelju 
dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov 
ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta 
po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju 
z izbranim prijaviteljem ne bo podpisana, sklep o dode-
litvi sredstev pa bo razveljavljen.

V primeru, da se po izdaji sklepa o financiranju 
ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev 
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razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, agencija pogodbe ne 
podpiše, sklep o financiranju pa se razveljavi.

Če se okoliščine navedene v prejšnjih dveh od-
stavkih ugotovijo po podpisu pogodbe o financiranju, 
lahko agencija od pogodbe odstopi in zahteva vračilo 
morebitnih že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

19. Razpisna dokumentacija in dodatne informaci-
je: javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so na 
voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je mag. 
Dominika Sambolić, e-naslov: dominika.sambolic@spi-
ritslovenia.si. Dodatne informacije v zvezi s pripravo 
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju 
dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo ob-
vezno navedite: »Vprašanje – javni razpis VEM 2016 in 
2017«), posredovanega na naslov: vem@spiritslove-
nia.si in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za 
oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in 
odgovori agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred 
rokom za oddajo vloge objavljeni na spletnem naslo-
vu agencije. V primeru bistvenih sprememb javnega 
razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-2351/16

Na podlagi 102. člena Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13, 
92/14) ter Seznama mentorjev, ki bodo v letu 2016 
začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev, objavlja 
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih 

mentorjih v letu 2016
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 

je izbor mladega raziskovalca, ki bo v letu 2016 začel 
usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti.

2. Mentorji in prosta mesta: izbrani mentor je izr. 
prof. dr. Peter Korošec univ. dipl. biol., spec. Izbran je 
lahko le en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo 
glede na doseženo skupno število točk glede na merila 
iz 5. točke razpisa. Najboljše ocenjeni kandidat je prvi 
in ima prednost pri sklenitvi pogodbe za mesto mladega 
raziskovalca. V primeru, da najbolje ocenjeni kandidat 
ne sklene pogodbe, se pogodba ponudi naslednjemu 
kandidatu glede na skupno doseženo oceno.

3. Opis področij pri posameznem mentorju
Mentor: izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., 

spec.
Raziskovalna tematika na kateri bo potekalo uspo-

sabljanje mladega raziskovalca je področje mikrobiolo-
gije in imunologije.

Naslov programa: Celostna obravnava alergijskih bo-
lezni in astme v Sloveniji – od epidemiologije do genetike.

Informacije: peter.korosec@klinika-golnik.si.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
(1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpol-

njevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne 

smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem 
v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno 
študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) naj-
manj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski 
študij tretje stopnje, ali

– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, do-
seženo po magistrskem študijskem programu, spreje-
tem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povpreč-
no študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem 
študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge sto-
pnje najmanj 8,00, ali

– ima magisterij, dosežen po magistrskem študij-
skem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 
11. junijem 2004 ali

– glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo 
izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in

– da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz 
prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija 
iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa 
do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega razi-
skovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, 
pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij 
tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani 
letnik doda eno leto.

(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že 
vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev 
znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po 
magistrskem študijskem programu, sprejetem v Repu-
bliki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena 
dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru 
ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija 
tretje stopnje.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil 
starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upo-
števa 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma 
magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več 
kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost 
kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade razi-
skovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absol-
venti, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu 
mladih raziskovalcev.

5. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj 

(brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, 
sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 
oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podi-
plomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti 
vsaj 80 % vseh izpitov in vaj;

– že zaključen znanstveni magisterij;
– vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu;
– razgovor z mentorjem
Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija 

in je razvidno iz priloženega ocenjevalnega lista. Mentor 
bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno 
ocenil glede na postavljena merila.

6. Čas financiranja
Agencija financira usposabljanje mladih raziskoval-

cev do doktorata znanosti, in sicer:
– največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani 

v štiriletni doktorski študijski program (stari program);
– največ štiri leta, če so vpisali podiplomski študij 

tretje stopnje (novi program);
– največ tri leta, če so vpisali podiplomski študij 

tretje stopnje (novi program) na medicini. Če mladi raz-
iskovalec po tem roku ni pridobil statusa specializanta, 
mu agencija financira usposabljanje na podiplomskem 
študiju tretje stopnje še za eno leto.

Klinika Golnik bo sklenila s kandidatom delovno 
razmerje za določen čas in sicer za obdobje finan-
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ciranja, kot ga določa ARRS v skladu s 106. členom 
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:

1. prijavni obrazec v celoti izpolnjen in podpisan 
(Obrazec MR/Pr/2016),

2. dokazilo o izobrazbi:
– fotokopijo diplome s prilogo k diplomi oziroma 

izjavo (Izjava št. 3), da bo kandidat diplomiral ali predlo-
žil odločbo o priznanju diplome za namen nadaljevanja 
izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji diplome, 
pridobljene v tujini do vključno 31. 8. 2016, s tem, da 
mora biti potrdilo o opravljeni ali nostrificirani diplomi 
kandidata, ki je bil izbran, predloženo najkasneje do 
31. avgusta 2016,

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pri-
dobitev znanstvenega naziva in dokazilo o opravljenih 
obveznostih na podiplomskem študiju,

– dokazilo o opravljenem znanstvenem magiste-
riju,

3. uradno dokazilo o povprečni oceni dodiplom-
skega študija (brez diplome), ki mora vsebovati podatke 
o vseh izpitih in vajah na dodiplomskem študiju,

4. fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izka-
znica ali potni list) ter davčno številko,

5. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 1), da se lah-
ko osebni podatki navedeni v prijavi uporabijo za eviden-
ce oziroma sezname določene s Pravilnikom o postop-
kih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti,

6. pisno izjavo kandidata (Izjava št. 2), da še ni bil 
financiran v programu mladih raziskovalcev,

7. če je mladi raziskovalec brez finančne podpo-
re agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že 
vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora 
diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer 
se za vsak vpisani letnik doda eno leto,

8. Če je kandidat za mladega raziskovalca izko-
ristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka 
upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome 
oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za 
daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezen-
sko odsotnost kandidata,

9. življenjepis.
Prijavi so lahko priložene še sledeče samostojne 

priloge:
1. dokazilo o doseženih nagradah in priznanjih;
2. dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu znanstve-

nih člankov;
3. kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri 

raziskovalnem delu.
8. Rok in način oddaje prijav
Prijave s prilogami sprejema Univerzitetna klinika 

za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Enota za razvoj 
ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, v zaprti ovojnici 
s pripisom »Javni razpis za kandidate za mlade razi-
skovalce pri izbranih mentorjih v letu 2016 – Ne odpiraj« 
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.

Prijava v zgoraj navedeni obliki mora prispeti na 
zgoraj navedeni naslov do vključno četrtka, 30. junija 
2016.

Obravnavane bodo samo prijave, ki imajo vse z raz-
pisom zahtevane elemente, vso zahtevano dokumen-
tacijo in so prispele pravočasno. Nepopolnih prijav ne 
bomo obravnavali.

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa: kandidati bodo o rezultatih izbora pred-
vidoma obveščeni do petka 29. julija 2016.

10. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje 
pogoje in merila iz javnega razpisa, pa v postopku izbire 
ni bil izbran, ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni 
od prejema obvestila na naslov Univerzitetna klinika za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik, Enota za razvoj ljudi 
pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, z oznako »Pritožba 
– Javni razpis za prosta mesta mladih raziskovalcev 
pri izbranih mentorjih v letu 2016«. Predmet pritožbe 
ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za izbor. Ne-
pravočasne in nepravilno označene pritožbe ne bodo 
upoštevane.

11. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in 
razpisna dokumentacija sta dosegljiva na spletni strani 
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik 
ali v Enoti za razvoj ljudi pri delu, Golnik 36, 4204 Golnik, 
vsak delavnik od 8. do 13. ure.

12. Dodatne informacije: vse dodatne informaci-
je v zvezi z Javnim razpisom lahko interesenti dobijo 
v Enoti za razvoj ljudi pri delu, na tel. 04/25-69-447.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni  
in alergijo Golnik

 Ob-2362/16

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prvega 
odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US), prvega 
odstavka 3. člena, drugega odstavka 8. člena, drugega 
odstavka 13. člena, drugega odstavka 18. člena, dru-
gega odstavka 24. člena in prvega odstavka 47. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih 
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja 
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izva-
janjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 
in 62/12), Slovenski filmski center, javna agencija Re-
publike Slovenije objavlja javne razpise (v nadaljeva-
nju: razpis):

– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvo-
ja scenarija na področju slovenskega celovečernega 
igranega, dokumentarnega in animiranega filma;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvo-
ja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih 
dokumentarnih filmskih projektov;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetra-
žnih ali celovečernih filmskih projektov;

– redni letni javni razpis za sofinanciranje reali-
zacije projektov slovenskih celovečernih prvencev.

Besedilo razpisov bodo objavljena na spletnem me-
stu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji od 10. 6. 2016 dalje.

Slovenski filmski center,  
javne agencije Republike Slovenije

Št. 1220-0001/2016-1 Ob-2334/16

Občina Vuzenica objavlja na podlagi 43. in 44. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 
ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o konce-
sijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter 8. člena Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na 
domu v Občini Vuzenica (MUV, štev. 23/15)
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoč družini na domu v Občini Vuzenica
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do-

bite na sedežu občinske uprave Občine Vuzenica, ter na 
spletni strani Občine Vuzenica: http//www.vuzenica.si.

Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/87-91-220 
ter e-pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si.

Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. 
Odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2016 ob 13.30, v sejni 
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.

Občina Vuzenica

Št. 12202-0003/2016-3  Ob-2335/16

Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta objavlja 
na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 
41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 
3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter 
8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne 
službe Pomoč družini na domu v Občini Muta (MUV, 
štev. 6/16)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoč družini na domu v Občini Muta
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do-

bite na sedežu občinske uprave Občine Muta, ter na 
spletni strani Občine Muta: http//www.muta.si.

Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/88-79-600, 
ter e-pošta: obcina.muta@muta.si.

Rok za oddajo ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. 
Odpiranje ponudb bo dne 20. 7. 2016 ob 12. uri, v sejni 
sobi Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.

Občina Muta

 Ob-2350/16

Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi javnega razpisa naročnik/koncedent 

Občina Izola / Comune di Isola, Sončno nabrežje 8/ 
Riva del sole 8, 6310 Izola / Isola vabi prijavitelje/kon-
cesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne do-
kumentacije podajo prijavo za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe za prenovo in urejanje javne 
razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne onesna-
ženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe električ-
ne energije v Občini Izola.

Javni razpis za izvedbo del prenove javne raz-
svetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe: dobava, postavitev, vzdrže-
vanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Izola, se 
izvaja na podlagi:

– Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 
38/10-ZUKN, 57/11),

– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06),

– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3),

– Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 16/13, E-uradne 
objave Občine Izola št. 6/14),

– Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne 
razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne one-

snaženosti in zagotovitve zmanjšanja porabe električne 
energije v Občini Izola (E-uradne objave Občine Izola, 
št. 1/2016) – v nadaljevanju Odlok,

– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),

– skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo 
področja gospodarske javne službe, ki je predmet jav-
nega razpisa.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). 
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena 
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

Naročnik/koncedent bo za izvajanje izbirne lokal-
ne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje 
javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlob-
ne onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja 
porabe električne energije v Občini Izola izbral prija-
vo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev 
v skladu z 28. členom Odloka o koncesiji za prenovo 
in urejanje javne razsvetljave z namenom zmanjšanja 
svetlobne onesnaženosti in zagotovitve zmanjšanja po-
rabe električne energije v Občini Izola in sicer z izdajo 
odločitve o oddaji naročila skladno z ZJN-3, ki ureja 
postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je 
dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, 
da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne 
službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne 
odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve 
o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogod-
be izbranemu prijavitelju/koncesionarju izdal odločbo, 
s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki 
je predmet tega razpisa.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primerih iz 
(b) točke prvega odstavka 44. člena ZJN-3, postopek 
oddaje javnega naročila nadaljeval s konkurenčnim po-
stopkom s pogajanji.

Naročnik si pridržuje pravico do izločitve prijav, 
ustavitve postopka, zavrnitve vseh prijav ali odstopa 
od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili šestega 
odstavka 90. člena ZJN-3.

1. Prijavitelj/koncesionar:
Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsa-

ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in ima 
za opravljanje te dejavnosti pridobljena vsa predpisana 
dovoljenja.

V prijavi za izvedbo del prenove javne razsvetlja-
ve in pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora 
prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za 
udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, 
ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora 
prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda tudi skupina 
prijaviteljev.

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izvajanje izbirne lokal-

ne gospodarske javne službe za prenovo in urejanje 
javne razsvetljave z namenom zmanjšanja svetlobne 
onesnaženosti okolja in zagotovitve zmanjšanja porabe 
električne energije v Občini Izola.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji 
in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti prenovo javne 
razsvetljave in bo imel:

– izključno oziroma posebno pravico opravljati kon-
cesionirano gospodarsko javno službo iz prvega odstav-
ka te točke na celotnem koncesijskem območju (konce-
sionarjev pravni monopol);
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– izključno oziroma posebno pravico dobave, po-
stavitve, po posebnem pooblastilu Občine Izola vodenja 
investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne 
razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano 
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje go-
spodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem 
interesu.

Dobavo in postavitev naprav in ostalih predmetov 
javne razsvetljave oziroma prenovo javne razsvetljave 
koncesionar izvede skladno s Popisom del v Prilogi 2 
razpisne dokumentacije. Prijavitelj se obvezuje, da bo iz-
vedel najmanj tak obseg ukrepov, ki jih navaja Priloga 2 
in bo obenem v celoti upošteval tehnične in druge značil-
nosti ukrepov, ki so navedene v tehničnih specifikacijah.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa ter po-
goji za podelitev in izvajanje koncesije so podani v raz-
pisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani: 
www.izola.si.

3. Roki
Rok izvedbe dobave in postavitve naprav in osta-

lih predmetov javne razsvetljave oziroma prenove javne 
razsvetljave je 6 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 
15 let od dneva zapisniškega prevzema izvedenih del 
prenove javne razsvetljave (koncesijsko razmerje). Kon-
cesijska pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa po-
godbe obeh pogodbenih strank, koncesijsko obdobje 
pa začne teči z dnem primopredaje objektov in naprav 
javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje.

4. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in 

zahtev iz odloka, javnega razpisa in te razpisne doku-
mentacije za izvajanje razpisanih del izbral enega prija-
vitelja/skupino prijaviteljev – skupna prijava, ki bo prejel 
skupno najvišje število točk.

Skupno število točk se izračuna tako, da se sešte-
jejo točke, ki jih prijava posameznega prijavitelja prejme 
za vsako od meril, navedenih v nadaljevanju. Največje 
skupno število točk je 100.

Merila za izbor koncesionarja so:
– cena za opravljanje storitve javne službe (z DDV) 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov: 50 točk,
– cena električne energije: 30 točk,
– višina deleža neto prihranka koncedenta (K): 

20 točk.
5. Prijava
Prijavitelj mora glede na predmet javnega naročila 

podati prijavo za vsa razpisana dela, delne ali variantne 
prijave se ne bodo upoštevale.

Prijava mora biti sestavljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene 
z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega 
naročila. Prijavitelj mora skupaj s prijavo kot finančno 
zavarovanje za resnost prijave predložiti bianco menico 
z menično izjavo v višini 30.000 EUR na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Vse stroške priprave in predaje ponudbene doku-
mentacije krije prijavitelj sam ne glede na končni rezultat 
javnega naročila.

Javni razpis je objavljen tudi na Portalu javnih na-
ročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem ali 
angleškem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.
enarocanje.si/.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
bodo prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil 
najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejema-
nje prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo 

posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za spre-
jemanje prijav.

Prijave morajo biti vložene osebno ali prispele po 
pošti najkasneje do 26. 7. 2016, do 9.30 po lokalnem 
času, na naslovu Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola. Javno odpiranje prijav bo 26. 7. 2016, ob 
10. uri, v prostorih Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola.

Občina Izola

Št. 01407-1/2016 Ob-2369/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92, 
26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 
59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – 
ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 
– ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – 
ZUJF, 14/13) in Statuta Občine Benedikt (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 14/2011) ter Statuta Občine 
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10 ter MUV 
št., 6/2014) Občini Benedikt in Sveta Ana v Slov. gor., 
objavljata

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
na primarni ravni za področje družinske medicine

1. Koncedent: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 
2234 Benedikt in Občina Sv. Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 
17, 2233 Sveta Ana.

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
na primarni ravni za področje družinske medicine na 
območju Občine Benedikt in Občine Sveta Ana.

4. Oznaka in obseg razpisanega programa koncesi-
je in območje za katerega se koncesija razpisuje:

4.1.:
– 0,5 programa za območje Občine Benedikt – za 

področje družinske medicine
– 0,5 programa za območje Občine Sveta Ana – za 

področje družinske medicine.
5. Začetek in trajanje koncesije
Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko po-

godbo za nedoločen čas. Koncesijsko dejavnost se zač-
ne opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje 
v roku dveh mesecev od sklenitve pogodbe z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), v naspro-
tnem primeru se koncesija z odločbo odvzame.

Koncesija je podeljena zgolj za območje občin Be-
nedikt in Sveta Ana in se v primeru prenosa na drugo 
območje odvzame.

6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-

pisa mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, 
kot jih določa koncedent.

Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in 
dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis 
priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni kopiji. 
Posameznega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti 
z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj fizična oseba:

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostoj-
no delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
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6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je 
v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o podelitvi koncesije;

6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.1.4. da bo zagotovil ustrezne ordinacijske prosto-
re na razpisanem območju, tako, da bo z koncedentoma 
sklenil najemno pogodbe za poslovne prostore;

6.1.5. da ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če 
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.1.6. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj enkrat 
tedensko v popoldanskem času na vsaki izmed lokacij;

6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejav-
nosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se 
prijavlja na tem razpisu;

6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja.

6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je 
vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostoj-
no delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v pri-
meru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil 
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z od-
ločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma 
poklica;

6.2.4. da bo zagotovil ustrezne ordinacijske prosto-
re na razpisanem območju, tako, da bo z koncedentoma 
sklenil najemno pogodbe za poslovne prostore;

6.2.5. da ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če 
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva 
za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisane koncesije;

6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejavno-
sti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj 
enkrat tedensko v popoldanskem času na vsaki izmed 
lokacij.

6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejav-
nosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se 
prijavlja na tem razpisu;

6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na 
področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja 
vlagatelj na tem razpisu;

6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje 
koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi 

upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakoni-
tega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca 
koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.

7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji.
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z na-

slednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 

10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri no-

silcu dejavnosti: največ 10 točk;
8. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi po-

stavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, 
ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba pred-
nost pred pravno osebo.

Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije 
za razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo 
izveden žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podane v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Sveta 

Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana.
Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1 oddana po 

pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 30. 6. 2016 
do 24. ure.

11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenujeta župana Občine 

Benedikt in Sveta Ana, bo ocenjevala le pravočasne, 
pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pra-
vilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne doku-
mentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojne-
mu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma 
mnenj, ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene 
z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne 
vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri od-
daji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, 
bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posre-
doval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od 
vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne konce-
sije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. bo dne 4. 7. 

2016 ob 11. uri v prostorih Občine Sveta Ana, Sv. Ana 
v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana.

Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani Občine Benedikt (http://www.

benedikt.si) in Občine Sveta Ana (http://www.sv-ana.si),
– v tajništvu Občine Benedikt in Sveta Ana v času 

uradnih ur.
Občina Benedikt  

Občina Sveta Ana
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Javne dražbe

Št. 478-7/2013-6 Ob-2366/16

Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, na 
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS, 
Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU – 1l, 14/15 – ZUJFO, 76/15), 
30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
34/11, 42/11, 24/13 in 10/14) in Odloka o proraču-
nu Občine Mirna Peč za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 94/14, 75/15 in 26/16), objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Ob-
čina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matič-
na številka 1357816000, ID za DDV SI 57621594, 
tel. 07/39-36-100.

2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji 
znesek višanja

Predmet prodaje je stavbno zemljišče v Industrijski 
coni Dolenja vas, parc. št. 3559, v izmeri 5795 m², k.o. 
1452-Hmeljčič.

Izklicna cena zemljišča znaša 231.800,00 EUR in 
ne vključuje pripadajočega 22 % DDV.

Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za 

katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri raz-
polaganju s stvarnim premoženjem Občine Mirna Peč 
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.

Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni 
po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno 
pogodbo. V primeru da prodajna pogodba v navedenem 
roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na 
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplača-
no varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne po-
godbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na do-
ločen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni 
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, proda-
jalec pa bo vplačano varščino zadržal.

Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stro-
škov, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, 
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremič-
nini v pristojno zemljiško knjigo.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na račun TRR občine 

pri UJP Novo mesto, št. 01370-0100015628; sklic 
na številko odobritve: 11 76694-7221002-072013, 
BIC KODA BSLJSI2X, za parc. št. 3559, 1452 – k.o. 
HMELJČIČ, v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteva 
v kupnino.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 
pripadajoči davek (22 % davek na dodano vrednost) in 
vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške 

notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastnin-
ske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča).

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v četrtek, 30. junija 2016, 

v sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, 
z začetkom ob 12. uri.

Dražitelji se bodo morali 10 min pred začetkom jav-
ne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno 
prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne 
dražbe udeleži pooblaščenec;

– predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi 
pravna oseba;

– predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se pri-
javi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki 
ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi sa-
mostojni podjetnik;

– predloži številko TRR za primer vračila varščine, 
davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma 
matično številko in telefonsko številko;

– vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in po-
datke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku 
ali pa kopijo listine, ki je overjena.

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in 
pravočasne prijave.

8. Višina varščine: dražitelji morajo do začet-
ka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene, na račun TRR občine pri UJP Novo mesto, 
št. 01370-0100015628; sklic na številko odobritve: 11 
76694-7221002-072013, BIC KODA BSLJSI2X, za parc. 
št. 3559, k.o. Hmeljčič, z navedbo namena nakazila: 
Javna dražba, in sicer do vključno 28. junija 2016 do 
12. ure.

9. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše in-
formacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke 
o predmetnem zemljišču in informacije za ogled zemlji-
šča dobijo interesenti na Občini Mirna Peč, kontaktna 
oseba je Irena Jerič (07/39-36-108).

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – 

kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo 
nepremičnine.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo 
ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vo-
ditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo po-
nudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne draž-
be.

Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje jav-
ne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem 
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Občine Mirna Peč v skladu z Zakonom o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 
30.-tim členom Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti 
vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Občine Mirna Peč: http://www.mirnapec.si.

Občina Mirna Peč
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Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja, Osnovna šola Prule razpisuje 
delovno mesto

pomočnika ravnatelja (m/ž)
za pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških  

in poslovodnih nalog ter za izvajanje  
vzgojno-izobraževalnega dela

skladno s 7. členom Pravilnika o normativih in stan-
dardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list 
RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15).

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, 
s polnim delovnim časom. Nastop dela bo 1. 8. 2016.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene 
z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).

Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za pomoč pri poslovodnem in pe-
dagoškem vodenju zavoda.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti dokazila o:
– izpolnjevanju izobrazbenih pogojev,
– pedagoško-andragoški izobrazbi,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pridobljenem nazivu (vsaj 5 let mentor),
– potrebnih delovnih izkušnjah (vsaj 5 let v vzgoji 

in izobraževanju),
– nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega de-

janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost.

Kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev, in ne smejo biti v kazenskem 
postopku zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost.

Vloge z dokazili pošljite pisno na naslov: Osnovna 
šola Prule, Prule 13, Ljub ljana, v 7 dneh od objave raz-
pisa. Vloga se bo štela kot pravočasna, če bo oddana 
zadnji dan roka s priporočeno pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Prule

Su 040501/2016-10/3 Ob-2354/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Cerknici  

za področje civilnega prava
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Razpisi delovnih mest

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su 040501/2016-11/3 Ob-2355/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje
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3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 702-5/2016 Ob-2384/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13):

1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem 

oddelku v Novem mestu
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2391/16

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP) in šestega odstavka 11d. člena Zako-
na o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96, 110/02 
– ZGO-1, 79/06, 112/06 – Skl. US, 33/07 – Odkl. US, 
19/14) Kobilarna Lipica objavlja javni razpis za delovno 
mesto

direktorja
javnega zavoda Kobilarna Lipica

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske 
stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe;

– višjo raven znanja tujega jezika,
– najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 

potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
–osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
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v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobraz-

be s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo 
biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe 
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba prido-
bljena;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobra-
ževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno s potrdilom o opravljenem znanju 
tujega jezika na višji ravni;

– izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delov-
nih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih 
izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične 
ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, 
datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela;

Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata, 
po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, ime-
novala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih 
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom 
sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
tridesetih dni po izdaji odločbe Vlade RS o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Ne odpiraj – javni razpis – direktor – Kobilarna 
Lipica« na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Se-
žana. Rok za oddajo prijav je 22. 6. 2016.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zve-
zi z javnim razpisom je Sara Černe, tel. 05/739-17-19.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Kobilarna Lipica
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Št. 6110-807/2016/1 Ob-2380/16

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) 
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Uradni list RS, št 38/12 in 90/12), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni poziv
za sofinanciranje predstavitve sodobnih 

vizualnih in intermedijskih umetnikov, ki bodo 
Slovenijo predstavljali na mednarodnih umetniških 

sejmih  
v letu 2016 in organiziranje sejmov umetnosti  

v Sloveniji, oznaka JCP-VIM-2016
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, Ljub ljana.
1. Predmet poziva
Predmet poziva je sofinanciranje naslednjih pod-

področij:
1.1. predstavitve sodobnih vizualnih in intermedij-

skih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo 
v letu 2016 predstavljali na naslednjih mednarodnih 
umetniških sejmih:

– kategorija I. Art Basel; FIAC Pariz; Frieze Art Fair 
London;

– kategorija II. Arco Madrid; Art Cologne Kőln; Ar-
tissima Torino; Volta Basel; Liste Basel; Volta NY; Art 
Brussel; Art Rotterdam; Viennafair Dunaj;

– kategorija III. Paris Photo; Art Market Budapest; 
Art Photo Budapest, Photo Basel, New York Art Book 
Fair; Art Book Fair WIELS Brussel.

1.2. Organiziranje sejmov umetnosti v Sloveniji.
2. Področje in cilj poziva
Področje poziva obsega dve podpodročji in sicer:
I. promoviranje avtorjev, ki ustvarjajo v sodobnih 

praksah vizualnih in intermedijskih umetnosti in v med-
narodnem prostoru predstavljajo Slovenijo;

II. predstavljanje vizualnih umetnosti in antikvitet 
v Sloveniji z namenom popularizacije, izobraževanja in 
spodbujanja nastajanja zasebnih zbirk.

Cilj poziva je spodbujanje, promoviranje ter med-
narodno uveljavljanje sodobnih slovenskih vizualnih in 
intermedijskih umetnosti prek sodelovanja na uglednih 
selekcioniranih umetniških sejmih.

Cilj poziva je tudi spodbujanje in krepitev zavesti 
o pomenu umetnin in antikvitet ter njihovi vlogi v sodobni 
družbi. S tovrstno ciljno podporo želi ministrstvo poveča-
ti zanimanje za zasebne zbirke.

Dolgoročni cilj je povečanje mobilnost slovenskih 
umetnikov v domačem in v mednarodnem kulturnem 
prostoru, njihov boljši ekonomski položaj in večje mo-
žnosti za uveljavljanje mladih avtorjev.

3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Prijavitelji morajo izpolnjevati splošne in posebne 

pogoje, navedene pod točkama 3.1. in 3.2.
3.1. Splošne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje kul-

turno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 

Druge objave

dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2014 in 2015, izpolnjevali vse pogodbene 
obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverja 
se po uradni dolžnosti);

– ne prijavljajo projekta, ki je že bil izbran na pro-
gramskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih mini-
strstva v letu 2016 (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– upoštevajo določilo, da lahko za isti projekt poda 
vlogo le en prijavitelj (obvezno dokazilo: originalna izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– redno ali projektno sodelujejo s strokovnjaki s po-
dročja razpisa (dokazilo: podpisana izjava strokovnega 
sodelavca o sodelovanju in CV strokovnega sodelavca, 
ki dokazuje njihovo usposobljenost);

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, 
skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZdavP, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 
dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2;

– nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), obvezno doka-
zilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2.

3.2.1. Sejmi v tujini
Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki
– bodo v letu 2016 sodelovali na vsaj enem od 

mednarodnih umetniških sejmov, navedenih pod točko 
1. Predmet razpisa (dokazilo: vabilo oziroma potrdilo 
tujega organizatorja o uvrstitvi prijavitelja na sejem iz 
1. točke besedila razpisa);

– v izbor vključujejo najmanj 50 % slovenskih av-
torjev, (dokazilo: seznam vseh sodelujočih na sejmu 
v prijavnem obrazcu 1, podpisane izjave avtorjev na 
obrazcu 3 in originalna izjava prijavitelja o zagotavlja-
nju 50 % deleža slovenskih avtorjev na podpisanem 
obrazcu 2);

– prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva 
ne presegajo 50 % celotne vrednosti in za posamezen 
projekt ne presegajo 9.000 EUR za sejme pod oznako 
I., 7.000 EUR za sejme pod oznako II. in 5.000 EUR za 
sejme pod oznako III.;

– da bo prijavljeni projekt v celoti izveden v letu 
2016 (dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).

3.2.2. Sejmi v Sloveniji
Posebne pogoje izpolnjujejo prijavitelji, ki:
– bodo v letu 2016 organizirali sejem umetnin (v 

nadaljevanju projekt) na referenčnem prizorišču (to so 
muzeji in galerije ter izjemoma druga razstavišča v Slo-
veniji, ki so se uveljavila z razstavami likovne umetnosti). 
Dokazilo v primeru gostovanja: potrdilo galerije/muzeja 
o uvrstitvi prijavitelja v kulturni program;

– da imajo strokovno usposobljene stalne ali ob-
časne sodelavce (umetnostne zgodovinarje, kritike, ku-
ratorje in strokovnjake za področje antikvitet (dokazilo: 
lastnoročno podpisana izjava strokovnjaka/ov o sode-
lovanju);
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– da bo projekt javnosti na ogled najmanj tri zapo-
redne dni in bo obvezno vključeval najmanj eno strokov-
no predstavitev del in zaključno dražbo (dokazilo: izjava 
prijavitelja – podpisan obrazec 2);

– prijavljajo le en projekt, pri katerem zaprošena 
sredstva ne presegajo 50 % celotne vrednosti in ne 
7.000 EUR;

– da bo prijavljeni projekt v celoti izveden v letu 
2016 (dokazilo: izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2).

4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-

nec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje mi-
nister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele 
na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. V pozivu k dopolnitvi bo stran-

ka opozorjena, da se vrstni red obravnave določi, ko je 
vloga popolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne 
ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o sofinanciranju, spremeni odločitev in z izvajalcem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve (po pregledu poročil za leto 2015) o neizpol-
njevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija progra-
ma, dela programa ali projektov) v letu 2015 razdre že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa 
zahteva povračilo sredstev.

5. Merila za določanje višine sredstev
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 

oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi merili:

5.1. Sejmi v tujini 

Merila
Najvišje možno 
št. prejetih točk

1 Referenčnost in obseg sejma:
Kategorija I: 50 točk
Kategorija II: 30 točk
Kategorija III: 20 točk

do 50 točk

2 Zastopanost slovenskih umetnikov:
90 – 100 %: 50 točk
80 – 89 %: 45 točk
70 – 79 %: 40 točk
60 – 69 %: 35 točk
50 – 59 %: 30 točk 

do 50 točk

Največje možno število točk do 100 točk

5.2. Sejmi v Sloveniji

Merila
Najvišje možno 
št. prejetih točk

1 Lokacija sejma:
Kategorija I (nacionalna razstavišča): 30 točk
Kategorija II (pooblaščeni muzeji): 20 točk
Kategorija III (lokacija v uveljavljenih lokalnih javnih in zasebnih galerijah): 10 točk

30 točk

2 Vključevanje del sodobnih slovenskih umetnikov:
70 – 100 %: 30 točk
50 – 69 %: 20 točk
do 49 %: 10 točk

30 točk

3. Povezava sejma z razstavami in/ali obseg spremljevalnih dogodkov
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v nacionalnem razstavišču: 40 točk
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v pooblaščenem muzeju oziroma vklju-
čuje vsaj 6 dogodkov (predavanja, okrogle mize, javne cenitve): 30 točk
– Sejem je spremljajoči dogodek razstave v uveljavljeni lokalni javni ali zasebni 
galeriji/muzeju oziroma vključuje vsaj 4 dogodke (predavanja, okrogle mize, javne 
cenitve): 20 točk
– Sejem organizira referenčen prijavitelj na drugem prizorišču in vključuje vsaj 2 
dogodka (predavanja, okrogle mize, javne cenitve): 10 točk

40 točk

Največje možno število točk 100 točk
*Vsaj eno strokovno predavanje in zaključna dražba sta pogoj!

6. Uporaba meril
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem 

redu njihovega prispetja v skladu z merili poziva. Vrstni 
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga 
popolna.

Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje 
umetniške sejme iz točke 1.1. in organizacijo sejmov 
Sloveniji iz točke 1.2., ki jih prijavijo prijavitelji, ki dose-
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žejo najmanj 50 točk. Med vlogami, ki so prispele istoča-
sno, ima prednost vloga, ki je višje ocenjena.

Višina predlaganih sredstev je odvisna od števila 
točk, s katerimi so vrednotena posamezna merila, na-
vedena pod točko 5.

7. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev zna-

ša 90.000,00 EUR, od tega predvidoma 65.000 EUR 
za predstavitve sodobnih vizualnih in intermedijskih 
umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v letu 
2016 predstavljali na mednarodnih umetniških sejmih 
pod točko 1.1 in predvidoma 25.000 EUR za organi-
ziranje sejmov umetnosti v Sloveniji v letu 2016 pod 
točko 1.2.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2016.

8. Obvezne priloge
V celoti izpolnjeni in podpisani prijavni obrazci 1 

(prijavni obrazec prijavitelja in sejma), 2 (izjave o izpol-
njevanju pogojev poziva) in 3 (*originalno podpisane 
izjave umetnikov o sodelovanju na prijavljenem sejmu) 
oziroma originalno podpisane izjave kustosov o sodelo-
vanju na sejmu v Sloveniji morajo biti priložene nasle-
dnje obvezne priloge:

– vabilo oziroma potrdilo tujega organizatorja o uvr-
stitvi prijavitelja na sejem iz 1.1 točke besedila poziva 
oziroma potrdilo muzeja/galerije o gostovanju sejma 
v Sloveniji iz točke 1. 2. besedila poziva;

– kratka vsebinska utemeljitev projekta z natančno 
navedbo vseh vabljenih avtorjev, strokovnjakov in drugih 
sodelavcev.

* Obrazec 3 mora vsebovati navedbo sejma iz točke 
1 in avtorja, ki je na ta sejem uvrščen, ter njegov origi-
nalni podpis. Za vsakega avtorja je potrebno izpolniti 
svoj obrazec 3.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih kot jih dolo-
ča Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).

10. Rok za oddajo vlog na poziv: poziv se začne 
10. 6. 2016 in se zaključi s porabo razpoložljivih sred-
stev oziroma traja najdlje do 29. 7. 2016.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogo-

jev),
– potrdilo organizatorja o uvrstitvi na sejem oziroma 

sejma v program,
– prijavni obrazec 3 (izjava umetnika oziroma ku-

stosa o sodelovanju).
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva med ura-
dnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure 
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si, 
kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo 
javnega poziva (zakonski in podzakonski akti …).

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vlo-
ge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena glavni pisarni 

na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana do vključno 29. 7. 2016 oziroma najkasneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v za-
prtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj –
JCP-VIM-2016.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura od-
daje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne 
oddana ob 23.59 uri.

12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 29. 7. 2016, oziro-
ma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena 
vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge 
obravnavale sproti po času prispetja popolnih vlog. Za 
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko 
se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva 
in dokumentacija poziva. Za nepopolno se šteje tudi vlo-
ga, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, 
ustrezno dopolnjena.

12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, 
se šteje vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev, na-
vedenih pod točko 3.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informa-

cij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.kri-
vec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40.

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih mi-
nistrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji 
z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužben-
ko.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obvestilo najkasne-

je v enem mesecu po prejemu popolne vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov 

po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa, najkasneje do 29. 7. 2016 
oziroma do porabe sredstev.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka po-

ziva, oznaka JPC-VIM-2016, vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do spre-
memb v državnem proračunu ali finančnem načrtu mi-
nistrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
poziva, oznaka JPC-VIM-2016, je ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Ministrstvo za kulturo

Št. 35100-1/2016 Ob-2378/16

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
po sklepu št. 124. 28. seje Nadzornega sveta stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v na-
daljevanju: Nadzorni svet SSRS), ki je potekala dne 6. 6. 
2016, na podlagi 13. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popr. 58/03 
– ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 
Odl. US, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 148. člena 
Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 63/03, 
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18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 
18/07 Skl. US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 
90/09 Odl. US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18 in 62/10 – 
ZUPJS in 56/11 Odl.US: U-I-255/09-14), 14. in 32. člena 
Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 119/00, 28/01 in 6/11), za zagotavljanje izvrševanja 
nalog skladno s prvo alinejo drugega odstavka 154. čle-
na SZ-1 ter na podlagi določb Resolucije o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25, 
Uradni list RS, št. 92/2015) objavlja

program
sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih 

stanovanj v letih 2016 do 2020
I. Skupna določila
1. Načini sofinanciranja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

(v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa za 
sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj1 
v letih 2016 do 2020 (v nadaljevanju: program) sofinan-
cira2 zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in 
bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne 
skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanj-
skem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in prvo 
alinejo drugega odstavka 154. člena SZ-1 tako, da:

2. javni nepremičninski skladi in
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih 

stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.
Subjekti (v nadaljevanju: upravičeni prosilci oziroma 

prosilci) iz prejšnjih točk so lahko udeleženi v enem ali 
več načinih sofinanciranja projektov s strani SSRS, pri 
čemer se sofinanciranje ne sešteva. Dopustno je tudi, 
da se z enim ali enotnim projektom na program prijavita 
skupaj dve ali več lokalnih skupnosti oziroma dva ali 
več javnih nepremičninskih skladov, ali skupaj lokalna/i 
skupnost/i in javni sklad/i. V tem primeru morata oba ali 
več prosilcev izpolnjevati vse pogoje tega programa.

3. Potrebe po javnih najemnih stanovanjih
Vsi prosilci morajo vlogi obvezno priložiti ustrezen 

in verodostojen dokument (kot npr.: občinski stanovanj-
ski program, objavljen javni razpis s povzetki o številu 
prosilcev, sprejeta lista upravičencev, anketa, druga li-
stina) oziroma izjavo, iz katere nedvoumno izhaja število 
dejanskih in verodostojnih potreb na področju javnih 
najemnih stanovanj v občini v času posredovanja vloge. 
Dokument mora biti sprejet/potrjen s strani pristojnega 
organa občine z opisanega področja. Vloga, ki ne vse-
buje navedenega dokumenta, ni popolna in ni zmožna 
obravnave.

SSRS bo preučitev posredovanih podatkov s stra-
ni prosilcev o potrebah po javnih najemnih stanovanjih 
opravil skladno z načelom proste presoje dokazov, pri 
čemer bo smiselno upošteval tudi podatke o potrebah 
po najemnih stanovanjih, ki jih je sam zbiral na pod-
lagi prostovoljne ankete izvedene med samoupravni-
mi lokalnimi skupnostmi in lokalnimi nepremičninskimi 
skladi ter podatke morebitnih drugih evidenc s tega 
področja.

4. Višina sredstev za izvajanje programa: za izva-
janje programa SSRS namenja 30 milijonov evrov iz 
lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov sredstev 
namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov sredstev pa 
za soinvestitorstvo. Poraba sredstev programa je zara-
di trajanja projektov predvidena sukcesivno v letih od 
2016 do 2020 oziroma do zaključka in celotne realizacije 
projekta. Nadzorni svet SSRS lahko, glede na izkazan 
interes prosilcev ter razpoložljiva sredstva, s sklepom 
poveča ali zmanjša finančna sredstva za izvajanje tega 
programa. Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nad-
zornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva 
oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

5. Posebna omejitev sofinanciranja projektov po 
programu

Nepremičnina (zemljišče ali objekt), na kateri bo 
prosilec zagotavljal nova javna najemna stanovanja od 
odobritve projekta in podpisa pogodbe ne sme biti obre-
menjena (npr. s hipoteko) za potrebe prijavljenega pro-
jekta ali iz drugih razlogov in za druge projekte oziroma 
morajo biti zagotovljena izbrisna dovoljenja.

Izjema od določb prejšnjega odstavka so lahko 
obremenitve, ki ne obremenjujejo poteka projekta (kot 
npr. obremenitve iz naslova služnosti v javno korist ali 
v javnem interesu, javnih stavbnih pravic).

O tem, ali je določena obremenitev za SSRS spre-
jemljiva in dopustna, v postopku obravnave popolne vlo-
ge presoja in odloča SSRS po prejemu s strani prosilcev 
vseh relevantnih listin.

6. Primerne vrednosti GOI del in primerne cene 
nakupa javnih najemnih stanovanj ter pripadajočih par-
kirnih mest, določene s strani SSRS

Za izvedbo programa sofinanciranja SSRS določa 
primerne vrednosti GOI del in primerne cene nakupa 
javnih najemnih stanovanja, kot so izkazane v pregle-
dnicah 1 in 2.

1 V ReNSP15-25 (Uradni list RS, št. 92/15) so pod eno-
tnim poimenovanjem »javna najemna sta novanja« mišljena 
občinska najemna stanovanja v lasti občin ozi roma občin-
skih stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter 
najemna stanovanja v lasti SSRS, ki se oddajajo za nepro-
fitno najemnino upravičencu do neprofitnega stanovanja, 
namenska najemna stanovanja in tržna najemna stanova-
nja. Ta opredelitev se upošteva tudi v tem javnem razpisu.

2 Kot sofinanciranje po določbah tega programa se 
štejeta obe našteti obliki sodelovanja, pri čemer v okviru na-
činov pod točko 1.b) programa, SSRS s prodajno pogodbo 
odkupi del predmeta sofinanciranja.

a) daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila 
lokalnim skupnostim, javnim nepremičninskim skladom 
in neprofitnim stanovanjskim organizacijam in

b) investira skupaj z lokalnimi skupnostmi, javnimi 
nepremičninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi 
organizacijami – soinvestitorstvo.

V primerih, ko pride do sklenitve pravnega posla 
med upravičenimi prosilci (kot jih določa tč. 2 tega po-
glavja) in SSRS v okviru tega programa, na način opisan 
pod točkama a) in b) glede stvarnega premoženja, se 
šteje, da je prišlo do razpolaganja po metodi neposre-
dne pogodbe na podlagi Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, 
Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13–ZDU-1G, 50/14, 
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14). Upravičeni prosilec sam odgovarja za pravilnost 
in zakonitost vseh postopkov razpolaganja in z njimi 
povezanih postopkov.

Za sofinanciranje novih bivalnih enot se smiselno 
uporabljajo vsa določila tega programa, zato se sklop 
besed »bivalna enota« v nadaljevanju programa pose-
bej ne navaja.

V primeru sofinanciranja novih javnih najemnih sta-
novanj in bivalnih enot, morajo le-te po tem programu 
imeti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest (ob-
razložitev v točki 6, tega poglavja).

2. Upravičeni prosilci:
1. lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, 

ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj,
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Preglednica 1: Primerne vrednosti GOI del brez DDV

Primerna vrednost GOI del brez DDV
(GOI objekt** in GOI parkirno mesto***)

energijski kazalnik od 25 do 35 kW/hm2a – razred B2
Vrednost je enotna za celotno področje Republike Slovenije

novogradnja/objekt ** do največ 890 EUR/m² stanovanjske površine*
rekonstrukcija/objekt** do največ 790 EUR/m² stanovanjske površine*
parkirno mesto (PM)*** do največ 7.000 EUR/PM

Preglednica 2: Primerne cene nakupa javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest brez DDV

Nakup Primerna cena v EUR/m² stanovanjske površine*
oziroma EUR/parkirno mesto***

Ljub ljana okolica Ljub ljane**** obalne občine**** ostale mestne 
občine

druge občine

stanovanja do 1.460 do 1.200 do 1.350 do 1.200 do 1.100
parkirno mesto (PM) do največ 8.500 EUR/PM

Pomen oziroma obrazložitev izrazov v Preglednici 1 in Preglednici 2:
* Za izračun stanovanjske površine po tem programu se uporablja standard SIST ISO 9836: 2011 kazalnik 5.1.7. 

Uporabna površina.

Za stanovanjsko površino se šteje uporabna popra-
vljena neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna 
tako, da se površine prostorov za pripravo in uživanje 
hrane, osebno higieno, bivanje in spanje ter predpro-
stora (hodnik, veža) pomnožijo z redukcijskim faktorjem 
1,0. V primeru mansard se površina teh prostorov do 
višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma pomnoži 
s faktorjem redukcije 0.

Za pomožne prostore, ki so sestavni del posame-
zne stanovanjske enote, se površine pomnožijo z nasle-
dnjimi faktorji redukcije (f):

– f = 0,75 za ložo in za shrambo izven stanovanja,
– f = 0,50 za pokriti balkon in drvarnico v zidanem 

objektu,
– f = 0,25 za odkriti balkon ali teraso,
– f = 0,10 za atrij (opomba: atriji so nezaželeni).
** GOI objekt – obsega: pripravljalna, rušitvena, 

gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na 
gradbišču z zunanjo ureditvijo objekta (parkirne povr-
šine, površine za pešce in kolesarje, zelenice, otroško 
igrišče), vključno s komunalno in prometno infrastrukturo 
ter za priključitev na lokalno oziroma javno infrastrukturo 
(Preglednica 1)

*** Parkirno mesto:
– Za parkirno mesto se šteje parkirno mesto znotraj 

objekta (garaža, kletna etaža objekta, za to namenjeni 
posebni objekti), v skladu z 9. členom Pravilnika o mi-
nimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih 
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11).

– Velikost parkirnega mesta namenjenega invali-
dom je večja in v skladu s standardom SIST ISO/TR 
9527:2002.

– Za parkirno mesto ne šteje parkirna naprava, ki 
omogoča sočasno parkiranje dveh vozil na enem par-
kirnem mestu.

– Parkirna mesta na nivoju terena (zunanja uredi-
tev) so upoštevana v okviru obračunske vrednosti GOI 
objekt** (Preglednica 1).

– Po tem programu se šteje, da je za eno javno 
najemno stanovanje, predvideno eno parkirno mesto.

– Za bivalne enoto normativ 1 PM/bivalno enoto 
ne velja. V tem primeru se na osnovi strokovne presoje 
projekta (se upošteva: štev. bivalnih enot, lokacija objek-
ta, štev. razpoložljivih javnih PM, itd.) določi minimalno 
število PM.

– V primeru, da so v projektu predvidena parkirna 
mesta v okviru zunanje ureditve in/ali v objektu, imajo 
pri izračunu sofinanciranja projekta prednost parkirna 
mesta na nivoju terena (pri strokovni presoji projekta se 
obravnavajo prednostno).

**** SSRS, skladno s sklepom Nadzornega sveta 
SSRS, sprejetim na 49. seji z dne 14. 3. 2008, pri uvr-
stitvi vlog prosilcev v teritorialna območja po programu 
uporablja kot pravno podlago za razvrstitev do spreje-
ma definicije prioritetnih razvojnih območij za namen 
stanovanjske oskrbe (v nadaljevanju PROSO) s stra-
ni ministrstva pristojnega za prostor, podatke letopisa 
Statističnega urada Republike Slovenije, v delu, ki se 
nanaša na poglavje Statistične regije in njim pripadajoče 
lokalne skupnosti (v času sprejema je objavljen za leto 
2014) in sicer za naslednja teritorialna področja:

– področje – okolica Ljub ljane: upoštevajo se lo-
kalne skupnosti, ki pripadajo Osrednjeslovenski regiji in

– področje – obalne lokalne skupnosti: upoštevajo 
se Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran 
in Občina Piran.

Cena za zemljišče in komunalno infrastrukturo ter 
drugi stroški investicije sme biti praviloma največ v viši-
ni razlike med predpisano GOI ceno za novogradnje in 
rekonstrukcije (Preglednica 1) in primerno ceno nakupa 
javnih najemnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest 
(Preglednica 2).

II. Program sofinanciranja – posojila
II.I Namen posojila in zahtevana dokumentacija
1. Splošni namen
Posojila SSRS se po programu sofinanciranja šte-

jejo kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih 
pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada in so namenjena pridobitvi jav-
nih najemnih stanovanj z gradnjo novega objekta, rekon-
strukcijo s katero se pridobijo nova najemna stanovanja, 
ter nakupom že zgrajenih novih stanovanj s pravno-
močnim uporabnim dovoljenjem od vključno 1. 1. 2010 
dalje, vse v letih od 2016 do 2020 oziroma do zaključka 
in celotne realizacije projekta.

2. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo za izpolnjevanje pogojev tega pro-

grama predložiti naslednjo dokumentacijo:
– pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 

gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanj-
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ske stavbe (in vse morebitne spremembe in dopolnitve), 
skladno z vsakokratno zakonodajo, ki ureja graditev 
objektov,

– v primeru, da gradnja oziroma rekonstrukcija 
ob predložitvi vloge že poteka, mora prosilec predložiti 
sklenjeno gradbeno pogodbo in tudi poročilo pogodbe-
nega izvajalca del s presekom stanja (gradbeno-teh-
nični, terminski in finančni presek) izvedenih del na 
projektu, potrjenega s strani odgovornega nadzora po 
vsakokratnem zakonu o graditvi objektov in podzakon-
skih predpisih,

– v primeru nakupa stanovanj predložiti tudi ve-
ljavno sklenjeno prodajno pogodbo za nakup stanovanj 
s predpisanimi pripadajočimi parkirnimi mesti in z vzpo-
stavljenimi vsemi potrebnimi služnostmi za funkcionira-
nje objekta,

– v skladu z določbami Zakona o financiranju ob-
čin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 
14/15 – ZUUJFO) in Pravilnikom o postopkih za izdajo 
soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15), 
izdano soglasje ministrstva pristojnega za finance, kadar 
je prosilec lokalna skupnost oziroma k poroštvu, če je 
lokalna skupnost porok prosilcu, ki nastopa kot upravi-
čen prosilec,

– za gradnjo, rekonstrukcijo in nakup stanovanj 
izdelano ustrezno projektno dokumentacijo (Pravilnik 
o projektni dokumentaciji – Uradni list RS, št. 55/08) in 
v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah 
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list 
RS, št. 1/11) oziroma v primeru bivalnih enot Pravilnik 
o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnje-
vati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni 
list RS, št. 123/04) ter pisno izjavo odgovornega projek-
tanta investicije, ki je vezana na posredovano projektno 
dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev po navedenih 
pravilnikih,

– izjavo projektanta, da površina stanovanj ustreza 
površinskim standardom po Pravilniku o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14),

– terminski plan realizacije investicije, potrjen 
s strani odgovorne osebe prosilca,

– opredelitev strukture cene investicije, potrjene 
s strani odgovorne osebe prosilca,

– ustrezen in ažuren dokument (datum usklajen 
z vlogo) pristojnega organa lokalne skupnosti, ki izka-
zuje realno potrebo po pridobitvi javnih najemnih sta-
novanjih v lokalnih skupnosti (tč. 3, poglavje I. Skupna 
določila),

– v primeru nakupa stanovanj se struktura cene 
izkaže s cenitvenim poročilom, ki na dan sklenitve po-
sojilne pogodbe ne sme biti starejše od dvanajstih me-
secev3 (za izdelavo cenitvenega poročila se smiselno 
uporabljajo določila tč. 5, poglavja II.II Posojilni pogoji,

– izjavo potrjeno s strani odgovorne osebe prosilca, 
da na dan vložitve vloge ni insolventen,

– izkazati, da imajo zagotovljene vire financiranja 
v delu lastne udeležbe za izvedbo projekta z izjavo 
prosilca in dokazila iz proračunskih dokumentov in/ali 
finančnih načrtov prosilca,

– podrobnejšo bonitetno informacijo S.BON-1/P, 
izdano s strani AJPES, ki ob vložitvi vloge ne sme biti 
starejša od enega meseca, z izpisom računovodskih 
izkazov za preteklo poslovno leto in

– drugo ustrezno dokumentacijo na zahtevo SSRS, 
ki je potrebna v postopku strokovne presoje vloge za 
odobritev sofinanciranja (dolgoročno posojilo) projektov.

Stanovanjski objekt, ki je predmet vloge, mora iz-
polnjevati pogoje določil vsakokratne zakonodaje o gra-
ditvi objektov in vsakokratne energetske zakonodaje, ki 
določajo tehnične zahteve, in ki morajo biti izpolnjene za 
učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne 
zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, tople vode 
in razsvetljave v stavbah in zagotavljanja lastnih obno-
vljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbah.

II.II Posojilni pogoji
1. Sredstva posojila lahko pridobi upravičeni prosi-

lec, če na predpisanem obrazcu SSRS in z zahtevanimi 
obveznimi prilogami po programu, in v skladu z razpi-
snimi pogoji, odda popolno vlogo, ki se obravnava v do-
ločenem časovnem obdobju po predpisanem postopku 
(poglavje IV. Postopek za oddajo in obravnavo vlog), kar 
ugotavlja SSRS v postopku strokovne obravnave vsake 
posamezne vloge.

2. Višina posojila, ki ga lahko pridobi prosilec, je 
odvisna od vrednosti prijavljene celotne investicije in 
je vezana na s strani SSRS določeno primerno ceno 
za nakup javnih najemnih stanovanj (Preglednica 2, 
tč. 6, poglavja I. Skupna določila) ter se določi po pre-
učitvi dokumentacije (tudi ustrezna dokumentacijo na 
zahtevo SSRS, ki je potrebna v postopku strokovne 
presoje vloge). SSRS preveri obračunsko vrednost GOI 
del prijavljene investicije, ki je vezana na s strani SSRS 
določeno primerno vrednost GOI del po tem programu 
(Preglednica 1, tč. 6, poglavja I. Skupna določila).

Višina posojila lahko znaša do največ 50 % obra-
čunske vrednosti investicije ali lastnega dela investicije, 
če je v projektu SSRS udeležen kot soinvestitor po tem 
programu oziroma do 50 % primerne cene nakupa jav-
nih najemnih stanovanj (Preglednica 2, tč. 6, poglavja I. 
Skupna določila).

Po preučitvi popolne vloge SSRS odloči, katera 
vrednost se upošteva za obračunsko vrednost investici-
je, pri čemer so vrednosti omejene navzgor in se lahko 
upošteva največ primerna vrednost GOI del iz Pregle-
dnice 1 ter primerna vrednost nakupa javnih najemnih 
stanovanj (Preglednica 2), ki je pomnožena s stanovanj-
sko površino, izračunano po definiciji iz tč. 6, poglavja 
I. Skupna določila.

Primerna vrednost GOI del iz Preglednice 1 se lah-
ko na prošnjo prosilca poveča skupaj do največ 10 % 
v primeru listinsko izkazanega doseganja razreda ener-
getske učinkovitosti B1, A2 ali A1, skladno s 6. členom 
Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih 
izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14), kar prosilec 
izkaže z veljavno energetsko izkaznico.

V primeru rekonstrukcije stavb ali njihovih delov, 
proglašenih za kulturni spomenik skladno z Zakonom 
o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl.US: U-I-297/08-19, 
90/12 8/11 – ORZVKD39 in 111/13), je primerna vre-
dnost za GOI dela praviloma lahko enaka primerni vre-
dnosti za GOI dela – novogradnja.

3 Cenitev mora biti pridobljena na način in v skla-
du z določbami vsakokratne zakonodaje o razpolaganju 
s stvarnim premoženjem javnih subjektov. SSRS se lahko 
odloči za revizijo cenitve.

– izjavo, da bodo prosilci pridobljena stanovanja 
oddali v javni najem upravičencem po Pravilniku o do-
deljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) oziroma 
skladno z vsakokratno zakonodajo, ki bo urejala oddajo 
v javni najem v Republiki Sloveniji,

– izjavo, potrjeno s strani odgovorne osebe prosil-
ca, da na dan podaje vloge nima blokiranih transakcij-
skih računov,
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3. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna, v viši-
ni dvanajst mesečnega EURIBOR + 0,3 % in se obračuna-
va na stanje glavnice. Obrestna mera se spreminja enkrat 
letno in sicer 1.1. vsako leto na podatke o letnem EURI-
BOR, objavljenem na prvi delovni dan v mesecu decem-
bru preteklega leta. Obrestna mera je spremenljiva glede 
na spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR. Ob 
objavi programa oziroma razpisa posojil, je obrestna mera 
0,045 % + 0,3 % oziroma 0,345 % letno.

4. Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 
25 let od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta za-
pade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila, 
vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne 
pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo največ 25 let 
po podpisu posojilne pogodbe.

5. Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izve-
deno glede na upravičenega prosilca z enim od nasle-
dnjih vrst ali kombinacijo zavarovanj, in sicer:

a) z bančno garancijo za celotni odobreni znesek,
b) z zavarovanjem celotnega posla pri zavarovalnici,
c) s poroštvom in menico lokalne skupnosti, h ka-

terima izda soglasje Ministrstvo za finance, v primerih 
kadar so prosilci naslednji sub jekti: lokalne skupnosti, 
njihovi proračunski skladi ustanovljeni za pridobivanje 
javnih najemnih stanovanj, javni nepremičninski skladi 
in pravne osebe vpisane v register neprofitnih stanovanj-
skih organizacij iz 152. člena SZ-1,

d) z menicami (zavarovanje je dopustno le v pri-
meru, če je posojilojemalec lokalna skupnost ali njihov 
proračunski sklad),

e) z zastavo ustrezne in še neobremenjene nepre-
mičnine v lasti posojilojemalca,

f) z zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilo-
jemalca (samo za prosilce pod točko 1. in 2., točke 2, 
poglavja I. Skupna določila).

Poroštvo lokalne skupnosti je kot dodatno zavaro-
vanje obvezno v vseh primerih zavarovanj po točkah a), 
b) in e), ki jih predložijo pravne osebe vpisane v register 
neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

Omejitve in pogoji za zavarovanje posojila: V prime-
ru zavarovanja po točki e) se kot ustrezna nepremičnina 
(zemljišče in/ali objekti) smatra tista nepremičnina v la-
sti prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga in nima 
zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali omeji-
tev upravljanja in prenosa lastninske pravice oziroma 
omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa. SSRS 
dokumente in listine za vsako v zavarovanje predlagano 
nepremičnino preuči in se odloči o njeni primernosti. Na 
osnovi strokovnega mnenja si SSRS pridržuje pravico, 
da zavrne v zavarovanje ponujeno neprimerno nepre-
mičnino. Za ustrezno se v nobenem primeru ne šteje 
nepremičnina, stvar ali pravica, ki ne more biti predmet 
izvršbe po zakonodaji o izvršbi in zavarovanju. Zava-
rovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgrajena na nepre-
mičnini obremenjeni s stavbno pravico ali zavarovanje 
s posameznimi deli v taki zgradbi, ni dopustno.

V primeru iz točk e) in f) mora biti neobremenjena 
nepremičnina vredna najmanj 1,5 krat kot zaprošeno 
oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se lahko po 
diskreciji SSRS upošteva pogodbena vrednost, če je bil 
promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v obdobju 
enega oziroma manj kot enega leta, za ostale nepremič-
nine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – 
splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu 
za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ne-
premičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo, skladno z določbami drugega odstavka 16. čle-
na ZSPDSLS in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti. Cenitev ne sme biti 
starejša od dvanajstih mesecev.

Posojilodajalec ima v primeru dvoma v vrednost 
nepremičnine, ponujene v zastavo, pravico sam določiti 
drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega 
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje 
ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, 
vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. 
V zastavo (opis v tč. e) in f)) je lahko dana tudi krediti-
rana nepremičnina. Stroški dodatno naročenih cenitev 
krije posojilojemalec.

S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavaro-
vanja je mogoče na podlagi pisne prošnje posojiloje-
malca nadomestiti z eno od dopustnih zavarovanj po tej 
točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma 
spremenjenega zavarovanja se presoja po enakih meri-
lih kot so podana za presojo ustreznosti ob sklenitvi po-
sojilne pogodbe, pri čemer se upošteva še neodplačani 
znesek posojila za določitev vrednosti novega zavarova-
nja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.

Možnost zavarovanja pod točko f) se lahko uporabi 
le kolikor so prosilci lokalne skupnosti, njihovi proračun-
ski skladi in javni nepremičninski skladi, pri čemer se 
upoštevajo tudi najemna stanovanja, ki so zasedena in 
zasedene najemne stanovanjske hiše kot ustrezna ne-
premičnina za zavarovanje posojila z zastavo.

Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobre-
nega posojila na ustrezni nepremičnini vedno vpiše kot 
prvi zastavni upnik.

SSRS si pridržuje pravico do spremembe ali dopol-
nitve pogojev pod to točko v primeru spremembe naci-
onalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb 
na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.

6. Zavarovanje nepremičnin in vinkulacija
Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino (no-

vogradnja, rekonstrukcija) po pridobitvi pravnomočnega 
uporabnega dovoljenja oziroma v primeru nakupa pred 
dodelitvijo posojila s strani SSRS zavarovati za tržno 
vrednost za vse običajne rizike. Zavarovalno polico 
mora vinkulirati v korist SSRS za obdobje do zaključka 
vračanja anuitet oziroma do spremembe zavarovanja 
po določilih programa. Prosilec oziroma posojilojemalec 
se obvezuje, da bo tako zavarovanje obnavljal vse do 
popolnega odplačila posojila, brez dodatnih pisnih opo-
zoril SSRS. Kolikor SSRS ugotovi, da posojilojemalec 
ne obnavlja oziroma ne podaljšuje zavarovalne police 
lahko SSRS deloma ali v celoti unovči zavarovanja, 
s katerimi razpolaga.

7. Stroške vseh zavarovanj, priprave in sklepanja 
posojilne pogodbe (notarske in druge stroške v zvezi 
s tem) ter vse stroške vložitve listin v zemljiško knjigo 
plača posojilojemalec. Stroški dodatno naročenih ceni-
tev krije posojilojemalec.

8. Za črpanje odobrenega posojila se sklene ustre-
zno posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti 
sklenjena praviloma v stotih dneh od sklepa Nadzor-
nega sveta SSRS o odobritvi posojila. Rok se lahko 
iz utemeljenih razlogov (predložitev ustrezne listinske 
dokumentacije, ki izkazuje upravičene razloge) in na 
pisno prošnjo prosilca podaljša, vendar ne več kot za 
šestdeset dni.

V roku trideset dni po vročitvi obvestila o sprejetem 
sklepu Nadzornega sveta SSRS o odobritvi posojila 
mora posojilojemalec, v primeru gradnje ali rekonstruk-
cije, skleniti ustrezno gradbeno pogodbo, v primeru na-
kupa in sklenjene prodajne predpogodbe mora skleniti 
glavno prodajno pogodbo, oziroma v primeru nakupa 
brez veljavne prodajne predpogodbe skleniti prodajno 
pogodbo. Kopijo vsakokratne veljavne listine z vsemi 
prilogami mora prosilec predložiti najmanj deset dni pred 
iztekom roka za sklenitev posojilne pogodbe SSRS, ki 
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jo preuči, zahteva morebitne dopolnitve in spremembe 
listin (v primeru neskladja z veljavno zakonodajo in tem 
programom) ter listine navede v posojilni pogodbi.

Če pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se šte-
je, da je prosilec od vloge odstopil in je SSRS prost vseh 
obveznosti iz naslova vloge in programa, saj se bo štelo, 
da je prosilec nepreklicno izjavil, da od vloge odstopa. 
V tem primeru, prosilec o zaključku obravnave njegove 
vloge dobi pisno obvestilo, na katerega ni možna pritož-
ba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje oziroma ugovor.

V posojilni pogodbi se uredijo medsebojna pravno 
– poslovna razmerja med SSRS in prosilcem (posojilo-
jemalcem), ki se nanašajo na dinamiko in pogoje črpa-
nja odobrenega posojila, ki mora biti dokumentirano in 
v odvisnosti od izvedbe kreditiranega projekta oziroma 
investicije ter vračanja posojila in ostala določila, ki so 
potrebna za uspešno realizacijo projekta.

Posojilna pogodba se glede na izbrano vrsto zava-
rovanja posojila sklene v obliki notarskega zapisa ali kot 
pogodba z overjenim podpisom zakonitega zastopnika 
posojilojemalca, razvidnega iz Poslovnega registra Re-
publike Slovenije. Način sklenitve za vsak konkretni 
primer določi SSRS.

Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Di-
namika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opre-
deljeni v posojilni pogodbi, v odvisnosti od predvidene 
dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih 
sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil 
v vlogi navedeni oziroma predvideni del svojih sredstev, 
kar dokaže z oceno in dokazili (potrjena situacija izvajal-
ca, račun in pod.) o dosedanjih vlaganjih v izvajanje in-
vesticije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno izjavo nad-
zornega organa o napredovanju del skladno s potrjenim 
terminskim planom. Praviloma je pogoj za črpanje za-
dnjega obroka posojila pridobitev pravnomočnega upo-
rabnega dovoljenja za predmet pogodbe in zavarovanje 
nepremičnine po točki 6, poglavja II.II Posojilni pogoji. 
V primeru nakupa dokončanih stanovanj s pridobljenim 
pravnomočnim uporabnim dovoljenjem se črpanje poso-
jila ustrezno definira v posojilni pogodbi, glede na način 
pridobitve in prevzemanja stanovanj.

9. Omejitve razpolaganja z nepremičnino, za katero 
je bilo dano posojilo

Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS 
prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu in/ali 
parkirnih mest, ki so predmet sofinanciranja, vse do po-
plačila posojila. Posojilo se lahko delno ali v celoti pred-
časno poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za 
izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi 
stanovanj in/ali parkirnih mest, ki so bila predmet sofi-
nanciranja po temu programu. Odtujitev ali obremenitev 
brez pozitivnega soglasja SSRS, imata za posledico nič-
nost pogodbe, s katero je bilo stanovanje in/ali parkirno 
mesto odtujeno ali obremenjeno.

Dovoljena prodaja mora potekati skladno z določ-
bami Pravilnika o dodeljevanje neprofitnih stanovanj 
v najem, z določbami na podlagi ZSPDSLS ter Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti in z akti poslovanja SSRS. Kolikor je prodaja 
stanovanj in/ali parkirnih mest dovoljena, SSRS izda 
primerna soglasja oziroma se spremembe uredijo s po-
sojilojemalcem z dodatki k sklenjeni posojilni pogodbi.

III. Program sofinanciranja – soinvestitorstvo
III.I Pogoji soinvestiranja
1. Splošna določila in namen
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja 

za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj z do-
ločenimi upravičenimi prosilci (tč. 2. Upravičeni prosilci, 
poglavja I. Skupna določila: tč. 1: lokalne skupnosti ali 

njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje 
javnih najemnih stanovanj in tč. 2: javni nepremičninski 
skladi), po določilih programa v delu, ki se nanaša na 
soinvestiranje investicijskih projektov, s katerimi se pri-
dobijo nova javna najemna stanovanja (projekti so lahko 
v različnih fazah investicije ali že dokončani s pridoblje-
nim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem od vključno 
1. 1. 2010 dalje) z ustreznim številom parkirnih mest 
(obrazložitev v tč. 6, poglavja I. Skupna določila), vse 
v letih od 2016 do 2020 oziroma do zaključka in celotne 
realizacije projekta.

SSRS kot soinvestitor vstopa v investicijske pro-
jekte samo na območju lokalnih skupnosti, kjer so izka-
zane potrebe po javnih najemnih stanovanjih (predlo-
žitev ustrezne in verodostojne listinske dokumentacije, 
obrazložene v tč. 3, poglavje I. Skupna določila) in tudi 
v projekte, ki zagotavljajo nova, funkcionalna in primerna 
javna najemna stanovanja. Gradnja oziroma rekonstruk-
cija objektov mora biti načrtovana v smislu racionalne in 
tehnološko obvladljive gradnje, z materiali, ki so trajni in 
trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje 
oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in 
rednega vzdrževanja.

Projekti morajo biti izvedeni v skladu s strani SSRS 
pregledano in potrjeno projektno dokumentacijo, prav-
nomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljav-
nimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi 
tehničnimi predpisi in tehničnimi pogoji v stanovanjski 
gradnji (TPSG4), ter z uporabo materialov s projektom 
zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim 
specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in ima-
jo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje 
stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku 
doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbe-
nih pro izvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na pri-
znanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja 
graditve objektov.

4 Zahteve Tehničnih pogojev v stanovanjski gradnji 
(TPSG) se nanašajo na izvedbo kontrole kakovosti vgraje-
nih materialov in kontrole kakovosti pri izvajanju del v sta-
novanjski gradnji in so dokument poslovanja SSRS ter na 
vpogled na voljo pri SSRS, možen pa je tudi njihov nakup. 
Prosilci bodo po odobritvi vloge s strani NS SSRS tudi for-
malno seznanjeni z vsebino in zahtevami TPSG.

Prav tako morajo biti projekti in tehnične značilnosti 
objekta v skladu z vsemi zahtevami Pravilnika o učin-
koviti rabi energije v stavbah (PURES, Uradni list RS, 
št. 52/10) in spremljajočo Tehnično smernico za graditev 
TSG-1-004 Učinkovita raba energije.

Za vse projekte je predpisan razred doseganja 
energetske učinkovitosti najmanj B2 (energijski kazalnik: 
letna potreba toplote za ogrevanja stavbe do vključno 35 
kWh/m2a), skladno s 6. členom Pravilnika o metodologiji 
izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list 
RS, št. 92/14).

Javnim najemnim stanovanjem pripada tudi ustre-
zno število parkirnih mest, predpisanih s tem progra-
mom (tč. 6, poglavja I. Skupna določila). Parkirna me-
sta za stanovanja se zagotavljajo na nivoju terena ali 
v objektu (kletna etaža objekta, garaža in druge oblike 
zagotavljanja parkiranja osebnih avtomobilov). SSRS 
daje prednost s tem programom predpisanega ustre-
znega števila parkirnih mest, ki se zagotavljajo na nivoju 
terena, v okviru zunanje ureditve.

2. Primerna cena izvajanja projektov
Sofinanciranje projektov – soinvestitorstvo, v kate-

rih sodeluje SSRS, mora biti izvedeno v skladu s primer-
no vrednostjo GOI del (Preglednica 1) in po primernih 
cenah za nakup javnih najemnih stanovanj (Pregle-
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dnica 2), ki je opisano v tč. 6, poglavja I. Skupna do-
ločila, kar se ugotovi z ustrezno cenitvijo v postopku 
obravnave vloge.

3. Vloga SSRS
SSRS vedno nastopa kot kupec po ceni, ki jo določi 

glede na kvaliteto objekta, obseg in bistvene kazalnike 
investicije (struktura investicijske vrednosti) ter vgra-
jene materiale in opremo, vendar največ po primerni 
ceni, navedeni v Preglednici 2 (tč. 6, poglavja I. Skupna 
določila).

Primerna cena se lahko ustrezno poviša v primeru 
izkazanih utemeljitev po uveljavljanju s strani SSRS 
določenih korektivov – korekcijskih faktorjev, opisanih 
v tč. 4, poglavja III. I Pogoji soinvestiranja. Upravičenost 
višjih primernih cen za posamezni projekt se ugotavlja 
na osnovi vloge prosilca, ki temelji na dokazni listinski 
dokumentaciji z ustrezno obrazložitvijo in ob dejanski 
izkazani uveljavitvi predvidenih korekcijskih faktorjev. 
Vloga za upravičenost potrditve višje cene se lahko 
poda v različnih fazah projekta in v naslednjih primerih:

– ob prijavljeni splošni vlogi na ta program, pred 
podpisom soinvestitorske pogodbe in pred podpisom pro-
dajne pogodbe (za primer korekcijskega faktorja E1) in

– ob zaključku investicije (za primer korekcijskega 
faktorja E2).

Po skrbni preučitvi vloge za uveljavljanje korek-
cijskih faktorjev se SSRS odloča o dejanski vrednosti 
korekcijskih faktorjev, pri čemer si pridržuje pravico do-
ločitve maksimalne vrednosti in potrditve upravičenosti 
izkazanih korekcij.

Skupna vrednost odobrenih korekcij na posamezni 
investiciji ne sme presegati 15 % obračunske vrednosti 

investicije, določene kot zmnožek primerne cene naku-
pa javnih najemnih stanovanj navedenih v Preglednici 2 
(tč. 6, poglavja I. Skupna določila).

Nadzorni svet SSRS sprejme odločitev v obliki skle-
pa oziroma dodatnega sklepa k že odobreni ceni in zne-
sku za predmetno oziroma osnovno investicijo (po vlogi 
prosilca), pri čemer so sklepi opredeljeni tako, da SSRS 
redno preverja uresničevanje posameznih odobrenih ko-
rekcijskih faktorjev do končnega obračuna posamezne 
investicije oziroma projekta ter določajo upravičencu na-
logo rednega pisnega obveščanja izpolnjevanja napove-
di prosilca in sklepa Nadzornega sveta SSRS ter uteme-
ljitev iz dokazne dokumentacije, ki je potrjevala oziroma 
izkazovala vrednosti potrjenih korekcijskih faktorjev, kar 
preverja SSRS oziroma pooblaščeni predstavnik SSRS 
– tehnično spremljanje investicije.

Izvedba del za korekcijska faktorja E1 in E2 oziro-
ma odobrena vrednost korekcije se preverjata v teku 
izvedbe GOI del s strani pooblaščenega predstavnika 
SSRS – tehnično spremljanje investicije.

Stanje dejanske izvedbe in izpolnjevanje ciljev in 
pogojev iz sklepa o odobritvi sredstev Nadzornega sve-
ta SSRS, za odobrene korekcijske faktorje iz tč.4 tega 
poglavja, SSRS navede tudi v zapisniku o končnem 
obračunu del skladno s programom, pogodbami in akti 
poslovanja SSRS, kjer se tudi opredeli ali je bila oce-
njena vrednost primerna in ali se investitorju oziroma 
prosilcu prizna v celoti. Povečanje zneskov iz sklepa 
Nadzornega sveta SSRS ni mogoče in ni dopustno 
skladno z akti poslovanja SSRS, vsebino ter namenom 
in cilji programa.

4. Korekcijska faktorja, določena s strani SSRS

E1 – gradbena korekcija Pogoji za uveljavljanje:
– neugodne lastnosti temeljnih tal, ki pogojujejo zahtevno temeljenje, tudi v primeru po-
plavno ogroženih območij,
– gradnja v strnjenih mestnih območjih, ki pogojuje varovanje gradbene jame in druge 
zahtevne ukrepe in
– zahtevne rekonstrukcije večstanovanjskih objektov skladno z veljavno zakonodajo in 
glede na statično oziroma konstrukcijsko ojačitev starih večstanovanjskih stavb (pred-
vsem zidanih), v smislu zagotavljanja zakonsko predpisane potresne varnosti večstano-
vanjskih stavb.

E2 – energetska korekcija Pogoji za uveljavljanje:
– doseganje razreda energetske učinkovitosti B1, A2 ali A1 skladno s 6. členom Pravilnika 
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) ozi-
roma predpisana letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine 
stavbe – QNH/AU (kWh/m2a) kot sledi:
B1 (nad 15 do vključno 25 kWh/m2a),
A2 (nad 10 do vključno 15 kWh/m2a),
A1 (nad 0 do vključno 10 kWh/m2a).

Korekcijska faktorja E1 in E2 se uporabljata le v pri-
meru, ko so upravičeni prosilci tudi investitorji zagota-
vljanja novih stanovanj v okviru gradnje javnih najemnih 
stanovanj (tč. 1, poglavje III.II Izvajanje programa soin-
vestiranja).

5. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ 
50 % vrednosti izračunane vrednosti investicije vseh jav-
nih najemnih stanovanj, pri čemer se v lastna sredstva 
prosilca lahko vštevajo tudi sredstva pridobljena s poso-
jilom SSRS, v skladu s tem programom. V obračunsko 
vrednost investicije se tudi šteje, v skladu s tem progra-
mom, ustrezno število pripadajočih parkirnih mest.

6. SSRS po obravnavi in odobritvi vloge na seji 
Nadzornega sveta SSRS z izbranimi prosilci sklene 
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pogodbo o soinvestiranju projekta, v kateri so oprede-
ljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju 
novih javnih najemnih stanovanj. Vsebina pogodbe je 
določena na podlagi določb in usmeritev tega progra-
ma ter aktov in načinov poslovanja SSRS in je v delu 
bistvenih in s tem programom opredeljenih sestavin, 
nespremenljiva.

Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki mu ga do-
loči SSRS (postavljeni rok ne sme biti krajši od dvajset 
dni in ne daljši od šestih mesecev, od vročitve obvestila 
o sklepu Nadzornega sveta SSRS), ne sklene pogodbe 
o soinvestiranju, se šteje, da je od namere odstopil in je 
SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju 
projekta in programa. O tem SSRS obvesti Nadzorni 
svet SSRS. Prav tako SSRS o prekinitvi sodelovanja na 
projektu pisno obvesti prosilca. Zoper odločitev SSRS 
ni možna pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje 
oziroma ugovor5.

Če prosilec praviloma v sedmih mesecih po skleni-
tvi pogodbe o soinvestiranju ne začne gradnje (sklenje-
na gradbena pogodba z izbranim izvajalcem oziroma 
podizvajalci) oziroma ni sklenjena prodajna pogodba 
za nakup javnih najemnih stanovanj in ustreznega šte-
vila parkirnih mest, se šteje, da je prosilec od namere 
odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa 
o soinvestiranju projekta in programa. O tem SSRS ob-
vesti Nadzorni svet SSRS. Prav tako SSRS o prekinitvi 
pogodbe o soinvestiranju pisno obvesti prosilca5.

o soinvestiranju oziroma prodajne pogodbe sklenjene 
po tem programu.

SSRS in vsakokratna lokalna skupnost enkrat letno 
usklajujeta stopnjo, po kateri se obračunava najemnina. 
Lokalna skupnost je za ta namen dolžna SSRS-ju najpo-
zneje do 31.12. v tekočem letu posredovati sklep organa 
lokalne skupnosti, v katerem je določena nova stopnja 
za izračun višine neprofitne najemnine, ki se bo upora-
bljala v naslednjem letu na območju te lokalne skupno-
sti, v nasprotnem primeru se najemnina s 1.1. tekočega 
leta obračunava po maksimalni stopnji izračuna. SSRS 
si s tem programom pridržuje pravico, da v primeru, če 
lokalna skupnost s sklepom določi prenizko stopnjo za 
izračun najemnine, odkloni sprejem le-te in najemnino 
najemnikom v stanovanjih obračunava skladno s pred-
pisi, določeno metodologijo o oblikovanju najemnin, in 
sicer po višji oziroma maksimalni stopnji izračuna.

8. Če stanovanje in pripadajoče parkirno mesto 
v lasti SSRS ni zasedeno šestdeset dni, mora do prve ali 
ponovne zasedbe vendar najdlje leto dni, prosilec zanj 
SSRS plačevati regulirano najemnino. Prosilec (velja 
za vse prosilce z izjemo lokalne skupnosti) mora vlogi 
kot obvezno prilogo priložiti tudi izjavo poroka, ustrezno 
zavarovanje oziroma garancijo za plačilo v primeru nje-
gove nezmožnosti plačila obveznosti iz tega naslova. 
Če sta stanovanje in parkirno mesto v lasti SSRS več 
kot leto dni nezasedena, šteje, da potrebe po javnem 
najemnem stanovanju s parkirnim mestom ni in ju ima 
SSRS pravico prodati skladno z določbami zakonodaje 
o razpolaganju s stvarnim premoženjem.

Prosilec ne sme brez soglasja SSRS prodajati ali 
obremenjevati svojih stanovanj in parkirnih mest v objek-
tu, dokler ima SSRS v njem vsaj eno stanovanje in 
parkirno mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za 
podajo ustreznega soglasja. Odtujitev ali obremenitev 
brez tega soglasja imata za posledico ničnost pogodbe, 
s katero je bil stanovanje in/ali parkirno mesto odtujeno 
ali obremenjeno, oziroma dovoljena obremenitev. Ob 
dovoljeni prodaji stanovanja in/ali parkirnega mesta se 
sklene dodatek k prodajni pogodbi med SSRS in prosil-
cem, v katerem se ugotovi preostalo število najemnih 
stanovanj in parkirnih mest po tej pogodbi.

III.II Izvajanje programa soinvestitorstva
1. Izvajanje projekta soinvestitorstva (novogradnja, 

nadomestna gradnja in rekonstrukcija objekta) pri zago-
tavljanju javnih najemnih stanovanj (prosilec je investitor 
gradnje):

1. 1 Izbrani prosilec v projektu soinvestitorstva pri 
zagotavljanju javnih najemnih stanovanj:

– zagotovi komunalno opremljeno stavbno zemljišče 
v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),

– zagotovi sredstva v višini razlike med vrednostjo 
investicije in zneskom investiranja SSRS,

– zagotovi projektno in drugo dokumentacijo, v skla-
du z veljavno zakonodajo,

– omogoči sodelovanje SSRS pri potrditvi projek-
tne dokumentacije oziroma mu omogoči pregled pro-
jektne dokumentacije vključno s projektantskim /izva-
jalskim predračunom del ter tudi upošteva pripombe 
in predloge SSRS pri popravku projektne dokumenta-
cije,

– pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za 
gradnjo, skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo 
s področja graditve objektov,

5 Zoper predmetno odločitev SSRS ni mogoča pritožba 
ali ugovor. Predmetno obvestilo oziroma odločitev ni izdana 
v upravni zadevi ter se ne nanaša na neposredno izvaja-
nje predpisov, odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ali iz-
vajanje javnih služb, vse s področja upravnega prava. Prav 
tako ne gre za smiselno odločanje v javnopravnih zadevah, 
temveč za sprejem poslovne odločitve SSRS glede prošnje 
– vloge pravne osebe po programu.

SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko izbrani prosilec z ustreznimi dokazili 

in izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov ni mogel 
izpolniti obveznosti, se rok lahko podaljša, vendar ne 
sme biti daljši od treh mesecev,

– ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe z iz-
branim prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po 
pregledu projektne dokumentacije ugotovi, da je projekt 
neprimeren, pa v razumno primernem roku ni mogoče 
doseči ustreznih gradbeno-tehničnih izboljšav,

– pogodbene roke primerno podaljša po preučitvi 
utemeljenega predloga podanega s strani prosilca in

– drugače ukrepa v interesu zaščite javnih sredstev 
in javnih koristi ter v skladu s pogoji in akti poslovanja 
SSRS.

7. SSRS zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico 
za dodeljevanje pridobljenih javnih najemnih stanovanj 
in parkirnih mest v svoji lasti. Za lastna stanovanja 
SSRS sam sklene najemne pogodbe z izbranimi naje-
mniki oziroma lahko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi 
s temi dejanji pooblasti lokalno skupnost ali drugo prav-
no osebo.

Najemnina za pridobljena javna najemna stanova-
nja in parkirna mesta se oblikuje skladno z vsakokratni-
mi predpisi določeno metodologijo o oblikovanju naje-
mnin po maksimalni stopnji. V primeru, da so najemnine 
stanovanj lokalnih skupnosti, ki so predmet soinvestitor-
skih pogodb, nižje od teh, pa po sklepu organov lokalnih 
skupnosti in potrditvi SSRS o sprejemu nižje stopnje za 
izračun najemnine, enotno za vsa najemna stanovanja 
in pripadajoča parkirna mesta, iz posamezne pogodbe 
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– omogoči SSRS-ju na njegovo zaprosilo vpogled 
v vso dokumentacijo, ki se nanaša na predmetni projekt,

– izvede javno naročilo za izbor izvajalca GOI del; 
če na javnem razpisu ni mogoče izbrati izvajalca, ki bo 
zagotavljal gradnjo po primerni ceni GOI del, se šteje, da 
javni razpis ni uspel in se le-ta ponovi, razen če prosilec 
sam zagotovi razliko med na javnem razpisu doseženo 
ceno GOI del in primerno ceno za nakup stanovanj skla-
dno s tem programom,

– izvaja skladno z vsakokratno zakonodajo gradbe-
ni nadzor nad izvedbo del,

– omogoči SSRS-ju kontrolo nad izvajanjem del 
(pooblaščeni predstavnik SSRS – tehnično spremljanje 
investicije),

– v roku štirinajst dni pred pridobitvijo pravnomoč-
nega uporabnega dovoljenja, izdela in preda energetsko 
izkaznico objekta, izdelano v skladu z določili Pravilnika 
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic 
stavb (Uradni list RS, št. 92/14),

– najkasneje ob primopredaji stanovanj kupcu 
SSRS izroči: projekt izvedenih del (PID), navodilo za 
obratovanje in vzdrževanje objektov ter posameznih de-
lov objektov in dokazilo o zanesljivosti objekta: vodilno 
mapo in mapo s prilogami skladno s Pravilnikom o do-
kazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08),

– pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje,
– v skladu s predpisi izvede vse postopke vezano 

za evidentiranje objekta v uradne evidence: vpis objekta 
v zemljiški kataster oziroma vpis stavbe v kataster stavb, 
pri čemer mora pred posredovanjem dokumentov na 
pristojne službe posredovati dokumentacijo v predhodni 
pregled in potrditev SSRS-ju,

– v soglasju s SSRS določi upravnika objekta s sku-
pnimi deli in napravami,

– pripravi besedilo javnega razpisa za dodelitev 
javnih najemnih stanovanj v najem oziroma kolikor je 
razpis še v teku ali je že zaključen (in že obstaja lista 
upravičencev) seznani SSRS s postopki za izbiro upra-
vičenih najemnikov,

– nosi morebitne druge stroške, ki se nanašajo na 
vodenje in realizacijo projekta,

– v primeru uveljavljanja korekcijskih faktorjev, opi-
sanih v točkah 3 in 4, poglavja III.I Pogoji soinvestiranja, 
pravočasno zagotovi vso s strani SSRS dodatno zahte-
vano dokumentacijo oziroma druga zahtevana strokov-
na dokazila in pisne utemeljitve in

– izvede druge potrebne aktivnosti, ki jih v postopku 
vodenja projekta, zahtevajo delovni procesi za uspešno 
realizacijo prijavljenega projekta.

1.2 SSRS v projektu soinvestitorstva pri zagotavlja-
nju javnih najemnih stanovanj:

– zagotovi sredstva v višini s sklepom Nadzornega 
sveta SSRS odobrenih sredstev,

– pregleda in preveri investicijsko in projektno do-
kumentacijo ter posreduje strokovne pripombe na nave-
deno dokumentacijo,

– na osnovi dodatno zahtevane dokumentacije 
upravičenega prosilca pripravi predlog za eventualne 
dodatne sklepe, v primeru utemeljenega uveljavljanja 
korekcijskih faktorjev skladno s točkama 3. in 4., poglav-
ja III.I. Pogoji soinvestiranja,

– pripravi predlog besedila soinvestitorske pogodbe 
in po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
s prosilcem še prodajno pogodbo, v kateri se upoštevajo 
določbe tega programa ter pogoji poslovanja SSRS, pod 
katerimi gradi stanovanja in parkirna mesta kot investitor 
ali soinvestitor,

– opravlja redno kontrolo (tedensko oziroma po po-
trebi) nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem del 

pomeni tehnično spremljanje izvajanja investicije s strani 
pooblaščenega predstavnika SSRS nad delom izvajalcev 
in nadzora prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo del in

– v prodajni pogodbi določi pogoje plačevanja obro-
kov kupnine v naslednjih okvirih:

– obroke do 85 % pogodbene vrednosti (kupnine) 
SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predlo-
žitvi obračuna (začasna mesečna situacija) – E – računa 
za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava nad-
zornega organa o napredovanju del v skladu s potrjenim 
terminskim planom, ki ga potrdi pooblaščeni predstavnik 
SSRS (tehnično spremljanje investicije) in pod pogojem, 
da upravičeni prosilec zagotovi na zemljiščih, ki predsta-
vljajo gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske 
pravice ali drugo ustrezno obliko zavarovanja po do-
ločbah točke 5, poglavja II.II Posojilni pogoji, za čas od 
sklenitve pogodbe do pridobitve pravnomočnega upo-
rabnega dovoljenja (objekt z zunanjo ureditvijo) oziroma 
vpisa etažne lastnine na SSRS,

– 10 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku tri-
deset dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 
za objekt z zunanjo ureditvijo,

b. prejem obvestila od prodajalca, da so stano-
vanjske enote (javna najemna stanovanja s pripadajoči-
mi parkirnimi mesti) zgrajene in poziv na prevzem pred-
meta pogodbe, v skladu s prodajno pogodbo,

c. prevzem skupnih delov in naprav s strani izbra-
nega upravnika, pred prevzemom predmeta pogodbe,

d. prevzem predmeta pogodbe v skladu s prodaj-
no pogodbo in

e. zagotovitev vseh pogojev za vknjižbo lastnin-
ske pravice na SSRS na stanovanjih in pripadajočih 
parkirnih mestih (vložen zemljiško knjižni predlog za 
vpis objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo ter 
s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno ustre-
zno zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice 
v korist SSRS).

– 5 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku tride-
set dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. po odpravi vseh (na skupnih delih in napra-
vah ter za stanovanjske enote) zapisniško ugotovljenih 
napak in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kva-
litetnem pregledu ter izpolnitvi vseh drugih pogodbenih 
obveznosti,

b. na ime SSRS predložena bančna oziroma za-
varovalniška garancija za odpravo napak in pomanjklji-
vosti v garancijski dobi in odpravo napak iz solidnosti 
gradbe za obdobje 84 mesecev (7 let) po pridobitvi prav-
nomočnega uporabnega dovoljenja v višini 5 odstotkov 
kupnine, pri čemer se po izteku 38 mesecev garancija 
utesni zgolj na odpravo napak iz solidnosti gradbe in do 
višine 3 odstotkov kupnine in

c. podpisan Zapisnik o končnem obračunu del 
skladno z določili prodajne pogodbe.

2. Izvajanje projekta soinvestitorstva (novogradnja, 
nadomestna gradnja in rekonstrukcija objekta) pri za-
gotavljanju javnih najemnih stanovanj z nakupom od 
drugega investitorja:

2.1 Izbrani prosilec v projektu soinvestitorstva pri 
zagotavljanju javnih najemnih stanovanj:

– izbere primerna javna najemna stanovanja s pri-
padajočimi parkirnimi mesti po tem programu,

– zagotovi sredstva v višini razlike med celotno po-
godbeno vrednostjo (javna najemna stanovanja z ustre-
znim številom parkirnih mest po tem programu) in zne-
skom investiranja SSRS,

– opravlja redno kontrolo (tedensko oziroma po po-
trebi) nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem del 
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pomeni tehnično spremljanje izvajanja investicije s strani 
pooblaščenega predstavnika prosilca nad delom izvajal-
cev in nadzora prodajalca/investitorja nad izvedbo del in 
o tem pisno obveščajo SSRS,

– pripravi besedilo javnega razpisa za dodelitev 
javnih najemnih stanovanj v najem oziroma kolikor je 
razpis še v teku ali je že zaključen (in že obstaja lista 
upravičencev) seznani SSRS s postopki za izbiro upra-
vičenih najemnikov,

– nosi morebitne druge stroške, ki se nanašajo na 
vodenje in realizacijo projekta in

– izvede druge potrebne aktivnosti, ki jih v postopku 
vodenja projekta, zahtevajo delovni procesi za uspešno 
realizacijo prijavljenega projekta.

2.2 SSRS v projektu soinvestitorstva pri zagotavlja-
nju javnih najemnih stanovanj:

– preveri projektno dokumentacijo za izbrana sta-
novanja in parkirna mesta,

– zagotovi sredstva v višini s sklepom Nadzornega 
sveta SSRS odobrenih sredstev,

– opravlja redno kontrolo (tedensko oziroma po 
potrebi) nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem 
del pomeni tehnično spremljanje izvajanja investicije 
s strani pooblaščenega predstavnika SSRS nad delom 
izvajalcev in nadzora prodajalca (investitorja gradnje) 
nad izvedbo del,

– s prosilcem, upoštevajoč določbe tega odseka 
programa, predvsem način ter pogoje poslovanja SSRS, 
pod katerimi gradi stanovanja in parkirna mesta kot inve-
stitor ali soinvestitor, pripravi predlog tripartitne prodajne 
pogodbe in

– izvede druge potrebne aktivnosti, ki jih v postopku 
vodenja projekta, zahtevajo delovni procesi za uspešno 
realizacijo prijavljenega projekta.

2.3 S prodajalcem (investitorjem gradnje), SSRS 
in prosilec skleneta tripartitno prodajno pogodbo največ 
po primernih cenah (Preglednica 2, tč. 6, poglavje I. 
Skupna določila) za nakup javnih najemnih stanovanj

V prodajni pogodbi se sredstva v pogodbeni višini 
(pogodbena vrednost) zagotavljajo sočasno iz sredstev 
SSRS in upravičenega prosilca, v razmerju vrednosti, 
ki je odvisna od dogovorjenega števila stanovanj in 
parkirnih mest, ki so predmet nakupa s strani SSRS in 
upravičenega prosilca.

Pogodbeno vrednost (kupnino) bosta prosilec in 
SSRS plačevala v naslednjih pogodbenih rokih, ki se 
v prodajni pogodbi določijo v naslednjih okvirih:

– obroke do 85 % pogodbene vrednosti (kupnine) 
SSRS skladno z napredovanjem del po predložitvi ob-
računa (začasna mesečna situacija) – E-računa za po-
samezen obrok, kateremu bo priložena izjava nadzor-
nega organa o napredovanju del v skladu s potrjenim 
terminskim planom, ki jo potrdi pooblaščeni predstavnik 
SSRS (tehnično spremljanje investicije) in pod pogojem, 
da investitor (prodajalec) zagotovi ustrezno zavarovanje 
vnaprej plačanih obrokov kupnine. Kot ustrezna se šte-
jejo zavarovanja navedena v točki 5 a), b) in e), poglavje 
II.II, Posojilni pogoji.

– 10 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku tride-
set dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 
za objekt z zunanjo ureditvijo,

b. ko SSRS in prosilec prejmeta obvestilo, da so 
stanovanjske enote (javna najemna stanovanja s parkir-
nimi mesti) zgrajene in je pozvan na prevzem predmeta 
pogodbe, v skladu s prodajno pogodbo,

c. ob pozivu na prevzem predmeta pogodbe pro-
dajalec prosilcu in SSRS izroči: projekt izvedenih del 
(PID), navodilo za obratovanje in vzdrževanje objektov 

in dokazilo o zanesljivosti objekta: vodilno mapo in mapo 
s prilogami skladno s Pravilnikom o dokazilu o zaneslji-
vosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08),

d. prevzem skupnih delov in naprav s strani izbra-
nega upravnika, pred prevzemom predmeta pogodbe,

e. prevzem predmeta pogodbe v skladu s prodajno 
pogodbo,

f. prodajalec je dolžan v roku štirinajst dni pred pri-
dobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja izdelati 
in prosilcu in SSRS predati Energetsko izkaznico objek-
ta, izdelano v skladu z določili Pravilnika o metodologiji 
izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list 
RS, št. 92/14) in

g. zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pra-
vice na SSRS in prosilca na stanovanjih in pripadajočih 
parkirnih mestih (vložen zemljiško knjižni predlog za vpis 
objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo ter s strani 
prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiško knjižno dovolilo 
za vpis lastninske pravice v korist prosilca in SSRS,).

– 5 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku tride-
set dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. po odpravi vseh (na skupnih delih in napravah ter 
za stanovanjske enote) zapisniško ugotovljenih napak 
in pomanjkljivosti in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih 
obveznosti,

b. prodajalec predloži ločeno, v korist na ime SSRS 
in na ime prosilca bančni oziroma zavarovalniški garan-
ciji za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski 
dobi in odpravo napak iz solidnosti gradbe za obdobje 
84 mesecev (7 let) po pridobitvi pravnomočnega upo-
rabnega dovoljenja v višini 5 odstotkov kupnine, pri 
čemer se po izteku 38 mesecev garancija utesni zgolj 
na odpravo napak iz solidnosti gradbe in do višine 3 
odstotkov kupnine in

c. podpisan Zapisnik o končnem obračunu del skla-
dno z določili prodajne pogodbe.

SSRS bo sorazmerni delež sredstev do višine odo-
brenih sredstev nakazoval neposredno investitorju – 
prodajalcu v s prodajno pogodbo določenih pogodbenih 
rokih, če mu bo prosilec praviloma predložil ustrezno 
dokazilo, da je sam predhodno nakazal prodajalcu svoj 
sorazmeren delež sredstev, pooblaščeni predstavnik 
SSRS (tehnično spremljanje izvajanja investicije) pa 
preveri skladnost višine z že izvedenimi deli. Način 
plačevanja je obvezna sestavina prodajne pogodbe. 
V primeru, da SSRS zamuja s plačilom, ker je s plačilom 
v zamudi prosilec, pa mu prodajalec zaračuna zamu-
dne obresti. Strošek zamudnih obresti v celoti bremeni 
prosilca.

3. Izvajanje projekta soinvestitorstva pri zagotavlja-
nju javnih najemnih stanovanj z nakupom že dokončanih 
stanovanj6, v objektih s pripadajočo zunanjo ureditvijo in 
pridobljenim pravnomočnim uporabnim dovoljenjem od 
vključno 1. 1. 2010 dalje od drugega investitorja:

6 Dokončano stanovanje je stanovanje, v katerem so 
v vseh prostorih opravljena s projektom predvidena GOI 
dela (definicija po metodologiji SURS, vir: Ocena gradnje 
stanovanj, Slovenija, 25. 10. 2013).

3.1 Izbrani prosilec v projektu soinvestitorstva pri 
zagotavljanju javnih najemnih stanovanj:

– izbere primerna javna najemna stanovanja s pri-
padajočimi parkirnimi mesti po tem programu,

– zagotovi sredstva v višini razlike med celotno po-
godbeno vrednostjo (javna najemna stanovanja z ustre-
znim številom parkirnih mest po tem programu) in zne-
skom investiranja SSRS,

– pred podpisom prodajne pogodbe skupaj 
s SRSS določi dokončno število in izbor javnih naje-
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mnih stanovanj in pripadajočih parkirnih mest po ceni, 
ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan 
v imenik sodnih cenilcev pri ministrstvu pristojnem za 
pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ne-
premičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu 
za revizijo, skladno z določbami 17. člena ZSPDSLS in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti), vendar največ po primerni ceni 
navedeni v Preglednici 2, točka 6, poglavja I. Skupna 
določila),

– pripravi besedilo javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih najemnih stanovanj v najem oziroma kolikor 
je razpis še v teku ali je že zaključen (in že obstaja lista 
upravičencev) seznani SSRS s postopki za izbiro upra-
vičenih najemnikov,

– nosi morebitne druge stroške, ki se nanašajo na 
vodenje in realizacijo projekta in

– izvede druge potrebne aktivnosti, ki jih v postopku 
vodenja projekta, zahtevajo delovni procesi za uspešno 
realizacijo prijavljenega projekta.

3.2 SSRS v projektu soinvestitorstva pri zagotavlja-
nju javnih najemnih stanovanj:

– preveri projektno dokumentacijo za izbrana sta-
novanja in parkirna mesta,

– zagotovi sredstva v višini s sklepom Nadzornega 
sveta SSRS odobrenih sredstev,

– s prosilcem, upoštevajoč določbe tega odseka 
programa, predvsem način ter pogoje s poslovanja, 
pod katerimi gradi stanovanja in parkirna mesta SSRS 
kot investitor ali soinvestitor, pripravi predlog tripartitne 
prodajne pogodbe in

– pred podpisom prodajne pogodbe skupaj s pro-
silcem določi dokončno število in izbor javnih najemnih 
stanovanj in pripadajočih parkirnih mest po ceni, ki 
jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan 
v imenik sodnih cenilcev pri ministrstvu pristojnem za 
pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti ne-
premičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu 
za revizijo, skladno z določbami 17. člena ZSPDSLS in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti), vendar največ po primerni ceni 
navedeni v Preglednici 2, točka 6, poglavja I. Skupna 
določila).

3.3 S prodajalcem, SSRS in prosilec skleneta tri-
partitno prodajno pogodbo največ po ceni, ki jo določi 
cenilec za gradbeništvo vendar največ po primernih 
cenah (Preglednica 2, tč. 6, poglavje I. Skupna določila) 
za nakup javnih najemnih stanovanj

V prodajni pogodbi se sredstva v pogodbeni višini 
(pogodbena vrednost) zagotavljajo sočasno iz sredstev 
SSRS in upravičenega prosilca, v razmerju vrednosti, 
ki je odvisna od dogovorjenega števila stanovanj in 
parkirnih mest, ki so predmet nakupa s strani SSRS in 
upravičenega prosilca.

Pogodbeno vrednost (kupnino) bosta prosilec in 
SSRS plačevala v naslednjih pogodbenih rokih, ki se 
v prodajni pogodbi določijo v naslednjih okvirih:

– 90 % pogodbene vrednosti (kupnine) SSRS, 
v roku trideset dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. ko SSRS in prosilec prejmeta poziv na pre-
vzem predmeta pogodbe, v skladu s prodajno pogod-
bo,

b. ob pozivu na prevzem predmeta pogodbe pro-
dajalec prosilcu in SSRS izroči: projekt izvedenih del 
(PID), navodilo za obratovanje in vzdrževanje objektov 
in dokazilo o zanesljivosti objekta: vodilno mapo in mapo 
s prilogami skladno s Pravilnikom o dokazilu o zaneslji-
vosti objekta (Uradni list RS, št. 55/2008) in Energetsko 
izkaznico objekta, izdelano v skladu z določili Pravilnika 

o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic 
stavb (Uradni list RS, št. 92/2014),

c. izročitev zapisnika o prevzemu skupnih delov 
in naprav s strani izbranega upravnika, pred prevze-
mom predmeta pogodbe,

d. prevzem predmeta pogodbe v skladu s prodajno 
pogodbo in

e. vknjižba lastninske pravice na SSRS na izbra-
nih stanovanjih in pripadajočih parkirnih mestih (vložen 
zemljiško knjižni predlog za vpis objekta in etažne lastni-
ne v zemljiško knjigo ter s strani prodajalca izstavljeno 
ustrezno zemljiško knjižno dovolilo za vpis lastninske 
pravice v korist SSRS).

– 10 % pogodbene vrednosti (kupnine) v roku tride-
set dni, pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

a. po odpravi vseh zapisniško ugotovljenih napak 
in pomanjkljivosti na kvalitetnem pregledu in prevzemu 
stanovanj ter izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obve-
znosti,

b. prodajalec predloži ločeno, v korist na ime SSRS 
in na ime prosilca izdani bančni oziroma zavarovalniški 
garanciji za odpravo napak in pomanjkljivosti v garan-
cijski dobi in odpravo napak iz solidnosti gradbe za ob-
dobje 84 mesecev (7 let) po pridobitvi pravnomočnega 
uporabnega dovoljenja v višini 5 odstotkov kupnine, pri 
čemer se po izteku 38 mesecev garancija utesni zgolj 
na odpravo napak iz solidnosti gradbe in do višine 3 
odstotkov kupnine in

c. podpisan Zapisnik o končnem obračunu skladno 
z določili prodajne pogodbe.

SSRS bo sorazmerni delež sredstev do višine odo-
brenih sredstev nakazoval neposredno investitorju – 
prodajalcu v s prodajno pogodbo določenih pogodbenih 
rokih, če mu bo prosilec praviloma predložil ustrezno 
dokazilo, da je sam predhodno nakazal prodajalcu svoj 
sorazmeren delež sredstev, pooblaščeni predstavnik 
SSRS (tehnično spremljanje izvajanja investicije) pa 
preveri skladnost višine z izvedenimi deli. Način plače-
vanja je obvezna sestavina prodajne pogodbe. V pri-
meru, da SSRS zamuja s plačilom, ker je s plačilom 
v zamudi prosilec, pa mu prodajalec zaračuna zamu-
dne obresti. Strošek zamudnih obresti v celoti bremeni 
prosilca.

IV. Postopek za oddajo in obravnavo vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova 

tega programa, lahko oddajo vloge s priporočeno pošilj-
ko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana.

Vloga se lahko odda le na predpisanem obrazcu 
(prosilci ga dobijo na naslovu in na spletni strani SSRS) 
in z obveznimi prilogami, ki so v skladu s prošnjo o nači-
nu sofinanciranja (posojilo ali soinvestitorstvo) določeni 
in obrazloženi v vsebini tega programa. Vsa dokazila ob 
vlogi se morajo glasiti na prosilca oziroma prosilce in na 
prijavljeni projekt.

SSRS bo prejete vloge s prilogami uradno eviden-
tiral in obravnaval po njihovi datumski dospelosti. SSRS 
bo na podlagi evidenc, v katere ima vpogled, preveril in 
pridobil ustrezna dokazila in sicer: dokazilo o lastništvu 
nepremičnin/e (zemljiško knjižni izpisek) z elektronskim 
vpogledom v zemljiško knjigo, podatke GURS z elek-
tronskim vpogledom v prostorski portal PROSTOR ter 
podatke o prosilcu z vpogledom v javno dostopne regi-
stre in objave na portalu AJPES.

SSRS si pridržuje pravico, da preveri ustreznost, 
verodostojnost in veljavnost vseh predloženih dokumen-
tov in listin k vlogi, kar mu vsakokratni prosilec-prijavitelj 
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(oz. prosilci) s podpisom vloge izrecno dovoljuje in se 
zavezuje pri tem sodelovati na pisni poziv SSRS7. SSRS 
bo še posebej pozorno spremljal in preverjal podatke 
o morebitni insolventnosti prosilca in drugih oseb pove-
zanih s projektom.

obvezno uporabljajo od dne vsakokratnega sprejema. 
O projektih sofinanciranja po tem programu odloči di-
rektor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom 
Nadzornega sveta SSRS odobrene vsote sredstev za 
izvedbo programa sofinanciranja, znižanja zaprošenih 
sredstev prosilca in o odobritvi spremembe, ob upo-
števanju pogojev programa in aktov, ki opredeljujejo 
poslovanje SSRS.

V. Veljavnost programa: program začne veljati dan 
potem, ko je besedilo programa objavljeno v Uradnem 
listu Republike Slovenije. S tem dnem se pričneta tudi 
evidentiranje in obravnava vlog s prilogami. Vse spre-
membe in dopolnitve programa ter obvezne razlage 
posameznih določil programa in zaprtje programa se 
objavijo na spletni strani SSRS. Z dnem uveljavitve tega 
programa se zapre Program za dodelitev posojil za za-
gotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj (Uradni list 
RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2013).

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

Št. 975-1/1 Ob-2336/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Žalec.
b) Kraj: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 2, parc. 

št. 973/20, 973/21, 973/25, 973/28, k.o. 996 Žalec, ZK 
delež last Zavoda 1/1.

c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stoji 
devet silosov skupne zmogljivosti 13.500 ton skupaj 
s pripadajočo opremo, kot sestavni del večjega skladišč-
nega kompleksa v lasti podjetja UNIVIT d.o.o., v stečaju.

d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu vide-
no-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni solastniki in ob-
čina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 234.385,80 EUR (brez dajatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije 
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 

7 Za pisni poziv šteje poziv SSRS poslan z navadno 
in/ali elektronsko pošto ali s faksnim sporočilom.

Kolikor SSRS v postopku obravnave posamezne 
vloge ugotovi pomanjkljivosti, neskladja ali nejasnosti 
v smislu ali glede na določila tega programa, ali da vloga 
skladno z določili programa ni popolna oziroma jasna, 
ima pravico od prosilca zahtevati ustrezne dopolnitve, 
obrazložitve in pojasnila, kot je podrobneje obrazloženo 
v programu. SSRS praviloma določi tudi primeren rok, 
v katerem mora prosilec poskrbeti, da je vloga v skladu 
z določili tega programa popolna (vsebinsko, tehnično, 
pravno in finančno izpolnjevanje pogojev programa).

Časovni rok za dopolnitev vloge se določi glede na 
obseg in vsebino zahtevane dokumentacije in ne sme 
biti daljši od devet mesecev. SSRS lahko na pisno vlogo 
prosilca, iz utemeljenih razlogov časovni rok za dopol-
nitev vloge podaljša in sicer največ enkrat za obdobje 
štirih mesecev. SSRS si pridržuje pravico, da kolikor pro-
silec vloge v določenem roku ne dopolni, SSRS zaključi 
delo na prejeti in evidentirani vlogi in je s tem prost vseh 
obveznosti iz naslova navedene vloge in programa, saj 
se šteje, da je prosilec nepreklicno izjavil, da je od vlo-
ge odstopil. V opisanem primeru, prosilec o zaključku 
obravnave njegove vloge prejme s strani SSRS pisno 
obvestilo, na katero ni možna pritožba, zahteva za vrni-
tev v prejšnje stanje oziroma ugovor8.

Popolne vloge bodo sprotno obravnavne po času 
dospetja oziroma do ugotovitve o popolnosti, v skladu 
z določili programa. O vlogah prosilcev, za katere bodo 
strokovne službe SSRS po preučitvi dokumentacije oce-
nile, da so popolne in primerne po tem programu, bo na 
seji odločal Nadzorni svet SSRS. Izbrani prosilci bodo 
na osnovi sklepa Nadzornega sveta SSRS, s strani 
SSRS prejeli obvestilo o vstopu SSRS za sofinancira-
nje (dolgoročno posojilo ali soinvestitorstvo) projekta, 
v katerem se določi višina in delež sredstev sofinanci-
ranja ter tudi drugi pogoji, ki so pomembni za izvajanje 
sofinanciranja projekta. Prosilci, ki ne bodo izbrani, bodo 
odločitev prejeli kot dopis z obvestilom o neodobritvi 
vloge, na katero ni možna pritožba, zahteva za vrnitev 
v prejšnje stanje oziroma ugovor9.

8 in 9 Zoper predmetno odločitev SSRS ni mogoča 
pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ali ugovor. 
Predmetno obvestilo oziroma odločitev ni izdana v upravni 
zadevi ter se ne nanaša na neposredno izvajanje predpi-
sov, odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ali izvajanje 
javnih služb, vse s področja upravnega prava. Prav tako ne 
gre za smiselno odločanje v javnopravnih zadevah, temveč 
za sprejem poslovne odločitve SSRS glede prošnje – vloge 
pravne osebe po programu.

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa 
lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali oseb-
no na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, 
javnem skladu v Ljub ljani, na Poljanski cesti 31, na 
tel. 01/47-10-500 ali po elektronski pošti na naslov: so-
financiranje@ssrs.si.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega 
sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma 
najkasneje do 31. 12. 2020.

Nadzorni svet SSRS lahko na predlog SSRS sprej-
me obvezno razlago posameznih določb programa ter 
spremeni oziroma dopolni njegova posamezna dolo-
čila, ki jih objavi na enak način kot ta program in se 
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agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 30. 6. 2016 
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Žalcu – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 30. 9. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2016 ob 9. uri, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 352-4/2016/3 Ob-2357/16

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-
šičeva cesta 24, Ljub ljana, objavlja na podlagi 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremem-
bami) v zvezi z 22. členom Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 s spremembami)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Zavoda  
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranje po-
nudb (prodajalca): Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor št. 8 v pritličju 

poslovno-stanovanjskega objekta št. 685 na naslovu 
Kosovelova ulica 8, Idrija, v izmeri 33,6 m2, stoječ na 
parc. št. 1426/0, k.o. 2357 – Idrija-mesto, ID znak ne-
premičnine 2357-685-8.

Poslovni prostor obsega sanitarije, predprostor ter 
glavni prostor. Vhod v poslovni prostor je z zadnje stra-
ni objekta. Poslovni prostor je nezaseden, v preteklosti 
je bil oddajan v najem. Lastnina je zemljiško knjižno 
urejena.

Izhodiščna cena predmeta prodaje je 
32.000,00 EUR.

3. Pogoji prodaje
Nepremičnina se proda v celoti po sistemu »vide-

no-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana najugodnejše-
mu ponudniku.

Pogodba se s kupcem (najugodnejšim ponudni-
kom) podpiše v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnej-
šega ponudnika. Kupec plača kupnino v roku 15 dni od 
izdaje računa na transakcijski račun Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, 
sklic 00 250500-72000000. Položena varščina se všteje 
v kupnino.

Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavi-
na prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku 
15 dni po opravljeni izbiri ne sklene pogodbe in je kriv-
da na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali ne 
plača kupnine v dogovorjenem roku, lahko prodajalec 
odstopi od pogodbe oziroma razdre že sklenjeno pogod-
bo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadrži plačano 
varščino.

Nepremičnina preide v last kupca po plačilu kupni-
ne in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopre-
dajo nepremičnine.

Zemljiško knjižno dovolilo prodajalec izstavi po pla-
čilu celotne kupnine.

Če bo več ponudnikov podalo najugodnejšo ponud-
bo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna 
dražba takoj po odpiranju ponudb, pri čemer bo najmanj-
ši dvig ponudbene cene 1.000,00 EUR.

4. Pogoji za udeležbo in vsebina ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki 

resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v vi-
šini 10 % od izhodiščne cene nepremičnine na transak-
cijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, št. 01100-6030274014, sklic 00 250500-71410000, 
z navedbo »plačilo varščine«.

Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudni-

ku (Obrazec 1)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obra-

zec 2)
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sposobno-

sti in sprejemanju pogojev (Obrazec 3)
– Potrdilo o plačani varščini.
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi 

zgoraj navedeno dokumentacijo v poslovnem času pro-
dajalca, in sicer:

– osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu: Miklo-
šičeva cesta 24, Ljub ljana, vložišče (soba št. 51/pritličje) 
ali

– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči 
prodajalcu na e-naslov: razpisi.oelj@zzzs.si.

5. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na 

naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana do 28. 6. 2016 
do 10. ure.

Ponudnik lahko predloži ponudbo
– po pošti na naslov prodajalca ali
– osebno na naslov prodajalca, glavna pisarna, pri-

tličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, 

na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepre-

mičnine Idrija«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upošte-

vane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne 
pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponu-
dniki, ki bodo oddali ponudbo.
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Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega po-
nudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po 
izboru najugodnejšega ponudnika.

Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje vse do 
sklenitve pravnega posla.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo 
in predložitvijo ponudbe.

Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastni-
štva predmetne nepremičnine bremenijo kupca.

6. Ogled prostorov in kontaktne osebe
Ogled nepremičnine, ki je predmet objave, je mo-

žen v poslovnem času prodajalca po predhodnem do-
govoru z Darjo Moravec, e-mail: darja.moravec@zzzs.si 
ali tel. 01/30-77-657.

Kontaktna oseba za dodatne informacije 
v zvezi s prodajo nepremičnine: Anka Bolka, e-mail: 
anka.bolka@zzzs.si, tel. 01/30-77-490, 031/684-705.

7. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj 
do 30. 7. 2016.

8. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 6. 2016 ob 11. uri, 

na naslovu Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, sejna soba 
231/II.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred za-
četkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, 
podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki 
so registrirani za zastopanje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-2364/16

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Urška Graj Gselman, rojena 

21. 10. 1986 na Ptuju, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na 
Ptuju, Ulica heroja Lacka 10.

Obveščamo vas, da se Maja Pihlar, rojena 16. 6. 
1974 v Murski Soboti, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljutomeru, Prešernova ulica 5.

Obveščamo vas, da se Saška Zelenik, rojena 8. 4. 
1986 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, 
Ljub ljanska cesta 11.

Obveščamo vas, da se Žiga Marovt, rojen 19. 10. 
1983 v Celju, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ce-
lju, Prešernova ulica 6 (zaposlen pri odvetniku Ivanu 
Marovtu).

Obveščamo vas, da se Aleš Samsa, rojen 6. 5. 
1974 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Razlagova ulica 11.

Obveščamo vas, da se Tamara Šnofl, rojena 25. 2. 
1982 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Pe-
snici pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 43a.

Obveščamo vas, da se Nina Šibila, rojena 26. 3. 
1985 na Ptuju, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mari-
boru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9.

Obveščamo vas, da se Nina Milin, rojena 13. 7. 
1982 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ma-
riboru, Partizanska cesta 30 (zaposlena pri odvetniku 
Janku Jermanu ml.).

Obveščamo vas, da se Mihael Kocbek, rojen 6. 1. 
1985 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik od-
vetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ma-
riboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11 (zaposlen 
pri odvetnici Vesni Gorjup Zupančič).

Obveščamo vas, da se David Viher, rojen 13. 2. 
1983 v Slovenj Gradcu, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Mariboru, Mlinska ulica 24 (zaposlen pri odvetniku 
Darjanu Lampiču).

Obveščamo vas, da se Neža Grilj, rojena 22. 3. 
1982 v Ljub ljani, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Dunajska cesta 159 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Blaž Pate d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Jerica Jančar, rojena 15. 8. 
1980 v Ljub ljani, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Tomšičeva ulica 1.

Obveščamo vas, da se Petra Jermol, rojena 30. 3. 
1982 v Ljub ljani, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pi-
sarni Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji).

Obveščamo vas, da se mag. Petra Plesec, rojena 
5. 4. 1980 v Kranju, z dnem 1. 6. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Poljanski nasip 8.

Obveščamo vas, da se Karmen Repnik, rojena 
8. 9. 1983 v Mariboru, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Povšetova ulica 29 (zaposlena pri odvetniku 
Blažu Vrečku).

Obveščamo vas, da se Manca Trček, rojena 20. 1. 
1985 v Ljub ljani, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Salendrova 4 (zaposlena pri odvetniku Mihi 
Kuniču).

Obveščamo vas, da se Blaž Poljanšek, rojen 18. 4. 
1979 v Ljub ljani, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Resljeva cesta 25 (zaposlen v Odvetniški pisarni 
Šafar in partnerji, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Matjaž Verbič, rojen 18. 5. 
1985 v Slovenj Gradcu, z dnem 3. 5. 2016 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Komenskega ulica 36 (zaposlen v odvetniški 
družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo
Obveščamo vas, da se Vida Kovše, rojena 16. 7. 

1980 v Kranju, odvetnica iz Ljub ljane, Tivolska cesta 48 
(zaposlena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik 
& partnerji o.p., d.o.o.), z dnem 6. 4. 2016 izbriše iz ime-
nika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je 
sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Jasna Vračko, rojena 30. 7. 
1982 v Mariboru, odvetnica iz Maribora, Ulica škofa Ma-
ksimilijana Držečnika 11, z dnem 24. 4. 2016 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica.
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Prevzemnica odvetniške pisarne Jasne Vračko je 
Vesna Gorjup Zupančič, odvetnica iz Maribora, Ulica 
škofa Maksimilijana Držečnika 11.

Obveščamo vas, da se Uroš Bogša, rojen 12. 11. 
1984 v Mariboru, odvetnik iz Ljub ljane, Bleiweisova 
cesta 30, z dnem 31. 5. 2016 izbriše iz imenika odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam 
odrekel opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Uroša Bogše je 
Tomaž Petrovič, odvetnik iz Ljub ljane, Bleiweisova 
cesta 30.

Obveščamo vas, da se Nikolaj Grgurevič, rojen 
4. 7. 1945 v Mariboru, odvetnik iz Maribora, Mlinska 
ulica 28, z dnem 31. 5. 2016 izbriše iz imenika odvetni-
kov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odre-
kel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.

Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Nikolaja 
Grgureviča je Dunja Grgurevič, odvetnica iz Maribora, 
Mlinska ulica 28.

Obveščamo vas, da se Andreja Urh, rojena 5. 10. 
1984 v Kranju, odvetnica iz Ljub ljane, Barjanska cesta 3 
(zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, 
d.o.o.), z dnem 15. 5. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da se Marko Šinkovec, rojen 
14. 1. 1952 v Žužemberku, odvetnik iz Domžal, Bev-
kova ulica 8, Vir, z dnem 15. 5. 2016 izbriše iz imenika 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, zaradi smrti.

Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnika Marka 
Šinkovca je Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub ljane, 
Dalmatinova 5.

Obveščamo vas, da se Maja Stankić Rupnik, rojena 
10. 1. 1970 v Novem mestu, odvetnica iz Odvetniške 
družbe Stankić-Rupnik o.p., d.o.o., Ljub ljana, Čufarje-
va 1, z dnem 31. 5. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla 
opravljanju odvetniškega poklica.

Prevzemnik odvetniške pisarne Maje Stankić Ru-
pnik je Zoran Stankić, odvetnik iz Odvetniške družbe 
Stankić-Rupnik o.p., d.o.o., Ljub ljana, Čufarjeva 1.

Obveščamo vas, da se Jurij Dolžan, rojen 6. 9. 
1962 v Celju, odvetnik iz Ljub ljane, Slovenska cesta 29, 
z dnem 28. 3. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odve-
tniške zbornice Slovenije, zaradi smrti.

Prevzemnik odvetniške pisarne odvetnika Jurija 
Dolžana je Mitja Vidmar, odvetnik iz Ljub ljane, Sloven-
ska cesta 29.

III. Spremembe
Obveščamo vas, da je Sara Pušenjak, rojena 5. 5. 

1983 v Murski Soboti, odvetnica iz Ljub ljane, Slovenska 
cesta 56, z dnem 10. 5. 2016 prenehala opravljati odve-
tništvo kot samostojna odvetnica.

Odvetnica Sara Pušenjak z dnem 11. 5. 2016 od-
vetniški poklic opravlja le še v okviru poslovanja odve-
tniške družbe Sara Pušenjak odvetniška pisarna, d.o.o., 
Slovenska cesta 56, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo odvetnica Mojca Zupan-
čič, rojena 31. 1. 1985 v Ljub ljani, Nazorjeva ulica 12, 
1000 Ljub ljana, od dne 1. 6. 2016 dalje poslovala tudi 
kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Nazorjeva 
ulica 12, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da od 30. 5. 2016 dalje odvetniku 
dr. Marku Bošnjaku iz Grosupljega, Taborska cesta 13 
(zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, o.p., 
d.o.o.), miruje opravljanje odvetniškega poklica.

Obveščamo vas, da je Samo Logar, rojen 20. 7. 
1970 v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 30. 9. 
2015 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-

slen pri odvetniku Juriju Klešniku, Dalmatinova ulica 7, 
1000 Ljub ljana in da od dne 1. 10. 2015 dalje posluje kot 
odvetnik družbenik Odvetniške družbe Klešnik & Logar, 
o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo odvetnik Jure Lukančič, 
rojen 18. 11. 1984 v Kranju, Nazorjeva ulica 12, 1000 
Ljub ljana, od dne 1. 6. 2016 dalje posloval tudi kot sa-
mostojni odvetnik na istem naslovu: Nazorjeva ulica 12, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Žiga Peternel, roj. 8. 9. 1982 
v Ljub ljani, odvetnik iz Ljub ljane, Ulica Jana Husa 3, 
z dnem 2. 5. 2016 prenehal poslovati kot samostojni 
odvetnik, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška 
družba: Odvetniška družba Peternel o.p., d.o.o., Ulica 
Jana Husa 3, 1000 Ljub ljana.

Odvetnik Žiga Peternel z dnem 3. 5. 2016 odve-
tniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške 
družbe Peternel o.p., d.o.o., Ulica Jana Husa 3, 1000 
Ljub ljana.

Obveščamo vas, da bo odvetnik Aljoša Štampar 
Strojin, rojen 14. 2. 1971 v Ljub ljani, Dunajska cesta 56, 
1000 Ljub ljana, od dne 1. 6. 2016 dalje posloval tudi 
kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Dunajska 
cesta 56, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da Darja Roblek, rojena 28. 9. 
1956 v Kranju, odvetnica iz Kranja, od dne 1. 6. 2016 
posluje kot samostojna odvetnica na naslovu: Koroška 
cesta 21, 4000 Kranj.

Obveščamo vas, da zaradi statusnega preoblikova-
nja odvetnice Tamare Kek, Babičeva ulica 1, Ljub ljana, 
pri njej zaposlena odvetnica Barbara Žemva, roj. 25. 2. 
1976 v Ljub ljani, z dnem 9. 3. 2016 nadaljuje delo v Od-
vetniški pisarni Tamara Kek d.o.o., Babičeva ulica 1, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je mag. Tadeja Tamše, rojena 
30. 4. 1978 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Celja, Koso-
velova ulica 16, z dnem 5. 11. 2015 prenehala opravljati 
odvetništvo kot samostojna odvetnica.

Odvetnica mag. Tadeja Tamše z dnem 6. 11. 2015 
odvetniški poklic opravlja le še v okviru poslovanja Od-
vetniške družbe mag. Tadeja Tamše o.p. d.o.o., Koso-
velova ulica 16, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da bo Marija Bošković, rojena 6. 1. 
1982 v Beogradu, Srbija, odvetnica iz Ljub ljane, Dalma-
tinova ulica 11, z dnem 15. 4. 2016 prenehala opravljati 
odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški druž-
bi Grobelnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 
Ljub ljana.

Odvetnica Marija Bošković z dnem 16. 4. 2016 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/300-02-50, faks 01/300-02-60.

Obveščamo vas, da Simona Marko, rojena 22. 6. 
1980 v Mariboru, odvetnica iz Celja, z dnem 19. 4. 2016 
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena 
pri odvetniku Boštjanu Verstovšku, Ljub ljanska cesta 5a, 
Celje.

Odvetnica Simona Marko z dnem 20. 4. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na 
istem naslovu: Ljub ljanska cesta 5a, 3000 Celje, GSM: 
051/303-700 in 040/418-050, e-pošta: odvetnica-simo-
na.marko@telemach.net.

Obveščamo vas, da bo Mateja Čuk, rojena 12. 2. 
1980 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 30. 4. 
2016 prenehala opravljati odvetništvo kot odvetnica za-
poslena v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & 
partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljub ljana.

Odvetnica Mateja Čuk z dnem 1. 5. 2016 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
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ca na naslovu: Cesta v Gorice 34, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/422-46-60, faks 01/422-46-65.

Obveščamo vas, da bo Tine Štrlekar, rojen 3. 7. 
1981 v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Celja, Kidričeva 
ulica 24, z dnem 30. 4. 2016 prenehal opravljati odve-
tništvo kot samostojni odvetnik.

Odvetnik Tine Štrlekar z dnem 1. 5. 2016 nadalju-
je delo kot odvetnik v Odvetniški družbi Štrlekar o.p., 
d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.

Obveščamo vas, da bo Marta Kalpič Zalar, rojena 
17. 9. 1953 v Ljub ljani, odvetnica iz Ljub ljane, Kersni-
kova ulica 6, z dnem 30. 4. 2016 prenehala opravljati 
odvetništvo kot samostojna odvetnica in se bo z dnem 
1. 5. 2016 zaposlila v Odvetniški pisarni Zalar d.o.o., 
Kersnikova ulica 6, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da odvetnica Anja Černezel, ro-
jena 20. 1. 1976 v Celju, od dne 5. 5. 2016 dalje na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na naslovu: Celjska cesta 23, 3240 Šmarje pri Jelšah, 
tel. 059/030-043, faks 03/810-11-76.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Klemen Grešak, rojen 8. 11. 

1980 v Celju, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 15. 6. 2016 
preselil sedež pisarne z naslova Cigaletova 7, Ljub-
ljana, na novi naslov: Vojkova cesta 63, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/555-54-00, faks 01/555-54-01.

Obveščamo vas, da je odvetniška družba Odvetni-
ška družba Pantelič in odvetniki o.p., d.o.o. z dnem 6. 4. 
2016 preselila sedež pisarne z naslova Poljanski nasip 

8, Ljub ljana, na novi naslov: Poljanski nasip 6, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/430-48-48, faks 01/430-48-49.

Obveščamo vas, da bo Nina Cek Perhavec, rojena 
15. 9. 1982 v Šempetru pri Gorici, odvetnica iz Kopra, 
z dnem 1. 5. 2016 preselila sedež pisarne z naslo-
va Ulica 15. maja 24, Koper, na novi naslov: Vanga-
nelska cesta 5, 6000 Koper, tel. 05/630-81-21, faks 
05/630-81-99.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je bila z dnem 19. 4. 2016 

vpisana v sodni register odvetniška družba: Odvetniška 
pisarna Kolnik d.o.o., Prešernova ulica 2, 2000 Maribor.

Obveščamo vas, da je bila z dnem 18. 4. 2016 
vpisana v sodni register odvetniška družba: Odvetniška 
družba Prostran o.p. d.o.o., Železna cesta 14, 1000 
Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Odvetniška pisarna Matej Erjavec, d.o.o., Trg Osvo-
bodilne fronte 14, 1000 Ljub ljana spremenjena in sicer 
se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Matej 
Erjavec in partnerji, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Odvetniška družba Pantelič in odvetniki o.p., d.o.o., 
Poljanski nasip 6, 1000 Ljub ljana spremenjena in sicer 
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Pan-
telič in partnerji o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 
Ljub ljana.

Odvetniška zbornica Slovenije
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Št. 2153-13/2014/13 Ob-2358/16

V register političnih strank se pri politični stran-
ki Županovi listi, s kratico imena ŽL, s sedežem 
v Mariboru, Grajska ulica 7 ter z matično številko: 
4067312000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Nova ljudska stranka Slovenije, skrajšano 
ime: Nova ljudska stranka, sprememba kratice imena 
v: NLS, sprememba znaka in sprememba programa 
stranke. Znak stranke sestavljata kratica imena stran-
ke, ki je na beli podlagi, in izpisano ime stranke v celoti, 
ki je na zeleni podlagi. Celoten znak stranke je sesta-
vljen iz treh barv. Vrednosti zelene barve so C 80 %, 
M 15 %, Y 100 %, K 5 %, vrednosti rumene barve C 0 %, 
M 10 %, Y 100 %, K 0 %, vrednosti bele barve C 0 %, 
M 0 %, Y 0 %, K 0 %.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-6/2014/20 Ob-2359/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zavezništvo Alenke Bratušek, s skrajšanim imenom 
Zavezništvo AB, s kratico imena ZaAB in s sedežem 
v Ljub ljani, Štefanova ulica 5 ter z matično številko: 
4065948000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, 
sprememba skrajšanega imena v: Zavezništvo in spre-
memba znaka stranke ter izbriše kratica imena ZaAB. 
Znak stranke je v obliki tipografskega zapisa, napisan 
z linearno pisavo, horizontalen in se loči na zgornji in 
spodnji del. Napis »Zavezništvo« je zgoraj, napis »so-
cialno-liberalnih demokratov« spodaj. Zgornji napis je 
večji od spodnjega za tretjino. Napis »Zavezništvo« je 
upodobljen s krepko kurzivno različico pisave Seravek in 
je svetlo modre barve. Napis »socialno-liberalnih demo-
kratov« je upodobljen z navadno kurzivno različico pisave 
Seravek in je rdeče barve. Barvne vrednosti po CMYK 
lestvici, modre barve so C 75 %, M 30 %, Y 0 %, ter rdeče 
barve C 10 %, M 90 %, Y 85 %.«
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Št. 101-3/2016/4 Ob-2348/16

Upravna enota Nova Gorica sprejme v hrambo Pra-
vila Sindikata Glosa SNG Nova Gorica.

Kratica sindikata je Sindikat Glosa SNG Nova 
Gorica.

Sedež sindikata je Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 
Nova Gorica.

Spremembe sindikata bodo vpisane po dokončnosti 
te odločbe v evidenco statutov sindikatov Upravne enote 
Nova Gorica, pod zaporedno številko 21 B.

Evidence sindikatov
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Št. 38141-3/2016/14 Ob-2379/16

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih ko-
munikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 
– ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) in 104.a člena Zako-
na o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 
– ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 
47/15 – ZZSDT in 22/16) ter s soglasjem Sveta za radio-
difuzijo št. 00132-19/2016/9 z dne 31. 5. 2016, Agencija 
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slove-
nije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev desetih 

pravic razširjanja radijskega programa  
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju 

Republike Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je deset pravic razširjanja 

radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na 
območju Republike Slovenije.

Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa:
– izbrani ponudniki bodo morali pričeti z razširja-

njem in oddajanjem vsakega posameznega radijskega 
programa, za katerega bodo pridobili pravico razširjanja 
v digitalni radiodifuzni tehniki, najkasneje v roku treh 
mesecev od začetka zagotavljanja storitev na multiple-
ksu, namenjenem za prizemno digitalno radiodifuzijo 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije, če bodo za 
to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji, in sicer na ce-
lotnem območju pokrivanja, ki ga zagotavlja multipleks, 
sicer bo agencija po uradni dolžnosti začela postopek za 
razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet 
tega javnega razpisa;

– izbrani ponudniki bodo morali digitalno pravico 
izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero jim bo 
digitalna pravica podeljena, v nasprotnem primeru bo 
agencija lahko po uradni dolžnosti začela postopek za 
razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet 
tega javnega razpisa.

Opozorilo: kolikor bi bila pravica razširjanja radij-
skega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na ob-
močju Republike Slovenije podeljena izdajatelju za ra-
dijski program s statusom lokalnega ali regionalnega 
programa posebnega pomena, bi izdajatelj s pričetkom 
razširjanja in oddajanja tovrstnega radijskega programa 
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slo-
venije ne izpolnjeval več vseh pogojev za status lokalne-
ga oziroma regionalnega programa posebnega pomena.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je 

za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje ra-
dijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji 
do izteka roka za predložitev ponudb, z izjemo Radi-
otelevizije Slovenija javni zavod, Ljub ljana, ki pridobi 
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno 
z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 
105/06 – odl. US, 26/09 ZIPRS0809 in 9/14).

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe 
poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.

2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev 
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilne likvidacije.

2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način 

njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Na javnem razpisu za dodelitev pravic za digitalno 

radiodifuzno razširjanje se za izbiro med zainteresira-
nimi ponudniki radijskih programov, ki izpolnjujejo raz-
pisne pogoje, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena 
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 
47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16; v nadaljevanju: ZMed), 
upošteva žanrsko in tematsko ustreznost programske 
ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) pro-
grama, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih 
programih, obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed in 
ekonomsko stanje prosilca.

Pri vsakem od navedenih meril je določeno naj-
manjše in največje število točk, ki ga lahko dobi po-
nudnik pri posameznem merilu. Ocenjevanje se bo iz-
vedlo tako v primeru, če bo prispelih popolnih ponudb 
ponudnikov enako številu razpisanih digitalnih pravic ali 
manj, kakor v primeru, če jih bo več kot je razpisanih 
digitalnih pravic.

V postopku izbire med zainteresiranimi ponudni-
ki se bo v skladu s četrtim odstavkom 104.a člena 
ZMed prednostno upoštevalo tudi radijske programe, 
ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih 
frekvencah za analogno radiodifuzijo in so hkrati prosto-
dostopni (nekodirani). Zaradi navedenega se bo med 
ponudbami izvedlo dvostopenjsko ocenjevanje:

I. stopnja
Med ponudbami se bo pri izbiri prednostno upošte-

valo radijske programe, ki se na razpisanem območju 
že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radi-
odifuzijo in so hkrati prostodostopni (nekodirani). V pri-
meru, da bo število ponudb, v katerih se bo ponudilo 
prostodostopne radijske programe, ki se na razpisanem 
območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analo-
gno radiodifuzijo, večje od števila razpisanih digitalnih 
pravic, bo izbranih tistih deset ponudb ponudnikov, ki 
bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi po-
nudbami zbrale največ točk.

II. stopnja
Kolikor bo v prvi stopnji ocenjevanja izbranih manj 

ponudb ponudnikov kot je razpisanih digitalnih pravic, 
se bo izbira za dodelitev preostalih razpisanih digital-
nih pravic opravila med ostalimi ponudniki, ki ponujajo 
radijske programe, ki se na razpisanem območju ne 
razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifu-
zijo oziroma ne ponujajo prostodostopnih (nekodiranih) 
radijskih programom. Tudi v tem primeru bodo izbrane 
ponudbe ponudnikov, ki bodo v postopku ocenjevanja 
med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.

Pri podelitvi digitalnih pravic se bo upoštevalo pra-
vilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi pro-
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grami, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo 
v skladu s 83. členom ZMed ali skupni regionalni pro-
gram v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena 
od razpisanih digitalnih pravic. V primeru, da ponudbo 
na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandi-
dirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto pro-
gramsko radijsko mrežo ali skupni regionalni program, 
se bo v izbirni postopek uvrstila ponudba tistega ponu-
dnika, ki bo na podlagi dvostopenjskega ocenjevanja 
zbrala največje skupno število točk. Tovrstne ponudbe 
se bo uvrstilo v postopek izbire, v katerem bodo tudi po-
nudbe ponudnikov, ki kandidirajo z radijskim programom 
brez vključene programske radijske mreže ali skupnega 
regionalnega programa. V primeru, da imata dva ali več 
takšnih ponudnikov enako število točk, se uporabita 
spodaj navedeni dodatni merili oziroma po potrebi žreb.

Posebna nepristranska komisija za vodenje jav-
nega razpisa bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo najkasneje v šest-
desetih dneh podal obrazložen predlog izbire, ki mora 
temeljiti na dvostopenjskem ocenjevanju in na številu 
prejetih točk, ob morebitni uporabi dodatnih meril.

Po prejemu obrazloženega predloga sveta agen-
cija izda odločbo, s katero odloči o izbiri ponudnikov in 
izbranim ponudnikom podeli pravico razširjanja radijske-
ga programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju 
Republike Slovenije.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko 
za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe 
pri tem merilu doseže skupaj največ 20 točk. (0-20 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalno tedensko povprečje deležev lastne 
produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem 
času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje mini-
malno tedensko povprečje deležev programskih vsebin 
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli 
več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj 
največ 20 točk. (0-20 točk)

3.3 Trajanje (obseg) programa
Pri merilu Trajanje (obseg) programa se ponudni-

kom dodelijo točke sorazmerno glede na skupno mini-
malno tedensko povprečje deležev posameznih zvrsti 
programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. Ponu-
dniku z največjim skupnim minimalnim tedenskim pov-
prečjem deležev zvrsti programskih vsebin v dnevnem 
oddajnem času v radijskem programu se dodeli 12 točk. 
(0-12 točk)

3.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poro-
čanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik pri-
loži ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 16 točk, 
če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-16 točk)

3.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Namen merila Obseg slovenske glasbe iz 67. člena 

ZMed je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno 
tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slo-
venske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudniku, ki ima 
v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko 
povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe 
iz 67. člena ZMed, se dodeli več točk. (0-20 točk)

3.6 Ekonomsko stanje prosilca
Pri merilu Ekonomsko stanje prosilca se na podlagi 

podatkov, ki jih ponudnik navede v izjavi, ki je del ponud-
be, ponudniku dodelijo točke glede na višino poslovnih 
prihodkov iz naslova lastne radijske dejavnosti v prete-
klem poslovnem letu. V primeru, da je bil ponudnik na 
dan 31. 12. 2015 imetnik veljavnih dovoljenj za izvajanje 
radijske dejavnosti za več radijskih programov, se njego-
vi poslovni prihodki, ki jih je navedel v izjavi, delijo s šte-
vilom njegovih veljavnih dovoljenj za izvajanje radijske 
dejavnosti na dan 31. 12. 2015. (0–12 točk)

3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali 

več ponudb dosežejo enako vsoto točk. Za eno mesto 
višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima 
v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko 
povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije 
v dnevnem oddajnem času.

3.8 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, da po upo-
rabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so 
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje 
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, 
katere ponudnik v svojem radijskem programu teden-
sko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.

3.9 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila 2 

nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, 
ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo ponudnike 
z enako vsoto točk pozvalo na javni žreb.

4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. 

Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na 
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljub ljana, 
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, 
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika 
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti 
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija 
poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov 
agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, 
v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba 
agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v prime-
ru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopi-
jah (eni fizični in eni elektronski). Natančna navodila za 
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljub ljana, 
v sejni sobi, dne 19. 7. 2016, ob 10. uri.

6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prija-
vlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo 
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne 
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi 
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od 
ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 
13. do 14. ure.

7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefe-
lin@akos-rs.si), tel. 01/583-63-84.

8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od 
preteka roka za predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve  
Republike Slovenije
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 253/2015 Os-1713/16

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici mag. 
Vladki Pelko, v pravdni zadevi tožeče stranke Petre Kri-
žnik, Gregorčičeva ulica 2, Celje, ki jo zastopa Mateja 
Nendl, odvetnica v Celju, zoper toženo stranko Borisa 
Strnad, Gregorčičeva ulica 2, Celje, zaradi vrnitve ne-
premičnine v posest in prepovedi vznemirjanja (pcto. 
2.100,00 EUR), dne 4. marca 2016 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se po-
stavi odvetnik Rok Fink, Ljub ljanska 6, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 
v postopku dokler tožena stranka oziroma njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center 
za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2016

IV P 793/2015 Os-1853/16

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. 
IV P 793/2015, sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke Medić 
Samina, se postavi Andrej Janežič, odvetnik v Celju.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center 
za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 3. 2016

1913 I 1770/2015 Os-1888/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljub ljana, 
zoper dolžnika Gregorja Dolinšek, Zaloška cesta 69, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Dolinšek Gregorju, EMŠO 
3105977500041, se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zasto-
pnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nad-
juša Koželj, Cigaletova 11, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 4. 2016

1913 I 2238/2015 Os-1889/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 

Objave sodišč

Republike Slovenije, Dunajska cesta 021, Ljub ljana, 
zoper dolžnika Boštjana Bakač, Zaloška cesta 69, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Bakač Boštjanu, EMŠO 0803975500379, 
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nata-
ša Kozelj, Hrvatski trg 3, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 4. 2016

VL 105214/2014 Os-2199/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Matej Falatov, po Nataši Rad-
kovič, Dunajska cesta 117, Ljub ljana - dostava, pro-
ti dolžniku: Matring mednarodne poslovne aktivnosti 
d.o.o., Korte 12A, Izola -Isola; Daniel Geratič, Ulica 
Taško Karadža 26/1-33, Skopje, Makedonija, ki ga 
zastopa zak. zast. začas. zast. Saša Vrančič Makuc, 
Poljanski nasip 8, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
9.793,60 EUR, sklenilo:

dolžniku Danielu Geratič, Ulica Taško Karadža 
26/1-33, Skopje, Makedonija, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi Vrančič Makuc 
Saša, Poljanski nasip 8, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 5. 2016

VL 167063/2015 Os-2275/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani - centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in 
Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dol-
žniku AJK Instalacije, posredništvo in storitve, d.o.o., 
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 9, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. steč. uprav. Solvens, poslovne stori-
tve, d.o.o. Matjaž Polenčič, Cesta v Mestni log 1, Ljub-
ljana; Patricija Špoljar, Prešernova ulica 10, Maribor, 
zaradi izterjave 1.574,57 EUR, sklenilo:

dolžnici Patriciji Špoljar, Prešernova ulica 10, Mari-
bor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
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nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zoran 
Vunjak, Kotnikova ul. 5, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 5. 2016

In 174/2015 Os-2267/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni so-
dnici Jadranki Arčon Jurman v izvršilni zadevi upni-
ce Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Valterja Orel, Cesta Gori-
ške fronte 76, Šempeter pri Gorici, zaradi izterjave 
8.345,85 EUR s pripadki, sklenilo:

Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku se dolžniku z imenom Valter 
Orel, Cesta Goriške fronte 76, Šempeter pri Gorici, 
postavi začasno zastopnico odvetnico Majo Krašovec 
Orel, Bevkov trg 6, Nova Gorica, ki bo dolžnika zasto-
pala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gori-
ci, z opr. št. In 174/2015 vse do takrat, dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 5. 2016

IV P 178/2015 Os-2222/16

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 
opr. št. IV P 178/2015 z dne 17. 5. 2016, toženi stranki 
Mariji Jovanović, postavilo začasnega zastopnika, od-
vetnika Toneta Kozelja, Glavni trg 39, Slovenj Gradec.

Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi 
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku.

Začasni zastopnik bo toženo stranko zastopal 
v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2016

In 31/2015 Os-2246/16

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi 
določb drugega odstavka in 5. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s členom 15 Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici: 
Julia Davis, 238 West Caldwell Road, 16242 New Be-
thlehem, PA, United States of America, v izvršilni za-
devi In 31/2015 zaradi izterjave zneska 3.714,40 EUR 
s pp, postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, 
odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo 
zastopal dolžnico v postopku, dokler dolžnica ali njen 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma 
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 17. 5. 2016

Oklici dedičem

D 693/2015 Os-2237/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Apollonio Giuliu 
(Julij), roj. 14. 10. 1886, nazadnje stanujočem v Pistoii, 
R Italija, ki je umrl dne 22. 4. 1954.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 2016

D 173/2014 Os-2257/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Andreju Kocjančiču, sina pok. Ivana 
Kocjančiča, nazadnje stanujočega Dol 3, Hrastovlje, umrl 
dne 11. 3. 1960. Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakonita 
dediča po pok. dedovala tudi pokojna sinova Marijan 
Jožef Kocjančič in Paulo Kocjančič, neznanega naslova. 
Drugi podatki po pokojnih dedičev (zadnji naslov, datum 
smrti ter podatki o njunih dedičih) sodišču niso znani.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) dediče po pok. Marijanu Jožefu 
Kocjančiču in Paulu Kocjančiču poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga. Dedičema Marijanu Jožefu Kocjan-
čiču in Paulu Kocjančiču, z neznanim prebivališčem, je 
bila postavljena začasna zastopnica Bistra Podgornik 
Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 3. 2016

D 73/2016 Os-2221/16

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-
pek dne 8. 1. 2016 umrlem zapustniku Ferdinandu Knez, 
roj. 13. 5. 1926, drž. R. Slovenije, upokojencu, nazadnje 
stan. Sp. Kraj 18, Prevalje.

Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Fer-
dinandu Knezu, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da 
imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave 
tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča 
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodi-
šče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 5. 2016

D 151/2015 Os-2312/16

V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Pivk, roj. 3. 5. 
1925, umrli 4. 6. 2015, nazadnje stanujoči Kalce 35, Lo-
gatec, ki je naredila dve lastnoročni oporoki, se poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo in jo tudi zaključilo na podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 5. 2016
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Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 1213/2016-V Os-2377/16

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 1. 6. 2016 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem pre-
moženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravil-
no številko P 1213/2016-V. Predmet tožbe je odvzem 
premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega 
zahtevka se predlaga, da se ugotovi, da so: nepremič-
nina z ID znakom 1730-367-8, ki v naravi predstavlja 
poslovni prostor št. 8 v etaži 3, na naslovu Letališka 
cesta 5, Ljub ljana, last Borisa Janežiča, osebni avtomo-
bil BMW X5, WBAFF01050L206059, reg. št. LJ76-9FA, 
last Borisa Janežiča, osebni avtomobil PORSCHE 911, 
WP0AD29917S784662, reg. št. LJ76-4FA, last Borisa 
Janežiča, 7.831,422746 enot premoženja v podskladu 
NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa del-
niški, ki jih je Boris Janežič pridobil z vplačilom zne-
ska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, 7.761,236365 
enot premoženja v podskladu NLB Skladi – Visoko rasto-
ča gospodarstva delniški, ki jih je Boris Janežič pridobil 
z vplačilom zneska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, 
7.529,219153 enot premoženja v podskladu NLB Skladi – 
Naravni viri delniški, ki jih je Boris Janežič pridobil z vpla-
čilom zneska 42.000,00 EUR dne 22. 11. 2007, terjatev 
Borisa Janežiča do dolžnika Sebastjana Vide, Vaše 10, 
Medvode, v znesku 60.000,00 EUR s pripadki, terjatev 
Borisa Janežiča do dolžnika Andreja Novaka, Ulica bratov 
Babnik 58, Ljub ljana, v znesku 40.000,00 EUR s pripadki 
in terjatev Borisa Janežiča do dolžnika Bogdana Krstiča, 

Ulica F. Mlakarja 6, Ljub ljana, v znesku 30.000,00 EUR 
s pripadki, premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki 
tožbenega zahtevka se predlaga, da se Borisu Janežiču 
naloži, da je tožeči stranki dolžan plačati znesek v višini 
106.291,86 EUR s pripadki.

2. Tožena stranka: Boris Janežič, Ižanska cesta 406, 
1000 Ljub ljana.

3. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice, in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo pre-
moženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih 
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

4. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, 
ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika 
premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzete-
ga premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili 
mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezako-
nito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

5. Dan objave oklica: 10. 6. 2016.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 6. 6. 2016
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Spričevala preklicujejo

Jurak Damir, Šober 7A, Kamnica, diplomo Fakul-
tete za strojništvo Univerze v Mariboru, št. S-0839, leto 
izdaje 1995. m-9

Kogoj Patrik, Na vasi 5, Spodnja Idrija, indeks, 
št. 20110160, izdala Pravna fakulteta Ljub ljana, leto 
izdaje 2011. gny-336672

Mirjanić Milena, Vurnikova 3, Ljub ljana, indeks, 
št. 27003884, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko, 
leto izdaje 1997. gnc-336669

Simčič Grega, Gradnikove brigade 59, Nova Gori-
ca, indeks, št. 316, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta 
za strojništvo, leto izdaje 2010. gnw-336674

Šabić Alen, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, diplomo Fa-
kultete za gradbeništvo in geodezijo, leto izdaje 2011. 
gnl-336660

Drugo preklicujejo

Čurin Anita, Kržišnikova ul. 2a, Medvode, študent-
sko izkaznico, št. 11200445, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnx-336673

Dvoršak Benjamin, Čolnikov trg 9, Benedikt, dijaško 
izkaznico, št. 823338. m-8

GL TRANS d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500044167000, 
izdana na ime Josip Boršić, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnm-336659

Goličnik Klementina, Za hribom 12a, Trzin, študent-
sko izkaznico, št. 18020867, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gne-336667

Hočevar Matej, Brezovi dol 21A, Zagradec, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500022816001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnv-336675

Kajdič Nina, Glavarjeva 45, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 41100251, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnz-336671

Kovačič Uroš, Polje ob Sotli 5, Buče, študentsko 
izkaznico, št. 0999804, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet, Univerza v Ljub ljani. gnf-336666

Preklici

Logar Tomaž, Zaplana 39, Vrhnika, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500026381001, izdal Cetis 
Celje, d.d. gng-336665

Pejkanović Mićo, Krombeška 1, Nova Gorica, cer-
tifikat o pridobitvi NPK, št. 754, izdala Gospodarska 
zbornica Slovenije-CPU, leto izdaje 2008. gnd-336668

Petrović Srđan, Levstikova ulica 14, Ilirska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031915003, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnb-336670

Sekač Blaž, Ul. Staneta Severja 13, Maribor, dija-
ško izkaznico, št. 8453825. m-10

Šteger Klemen, Fala 40, Selnica ob Dravi, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500041426000, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnn-336658

Tršan Melisa, Zasavska cesta 35, Kranj, študentsko 
izkaznico, št. 01010075, izdana na ime Avdić, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnk-336661
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