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Javni razpisi

Št. 4301-5/2016/19 Ob-3493/16

Sprememba
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 

2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 
in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Ministr-
stvo za infrastrukturo objavlja podaljšanje roka za od-
dajo vlog na javnem razpisu za sofinanciranje operacij 
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka 
JOB_2016), v okviru »Operativnega programa Evrop-
ske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, pred-
nostne osi 4 »Trajnostna raba in pro izvodnja energije 
in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora 
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektor-
jih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energet-
ske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in 
uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektor-
ju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe 
energije v javnem sektorju«.

1. Skladno s 7.3 točko objave javnega razpisa se 
podaljša rok za oddajo vlog.

2. Rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije je z dne 12. 12. 2016 prestavljen na 
12. 1. 2017.

3. Vloga se šteje za pravočasno, če bo do na-
vedenega roka osebno dostavljena v vložišče ministr-
stva ali poslana priporočeno po pošti najkasneje na rok 
za predložitev.

4. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen 
v veljavi.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 5442-138/2016/14 Ob-3490/16

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upra-
vljanja o podpori št. 3032-116/2016/10 za javni razpis 
z dne 22. 11. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljub-
ljana, objavlja

popravek javnega razpisa
»Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij  

in prožnih oblik učenja  
za dvig splošnih kompetenc«

1. V Javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inova-
tivnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih 
kompetenc«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 
z dne 4. 11. 2016 (Ob-3337/16), se v točki »3.2. Sestava 
konzorcija, Zahtevano število po posameznih sklopih« 
v sklopu 2 spremeni prva alineja, in sicer število osnov-
nih šol »10« nadomesti z »12«, število gimnazij »6« 
nadomesti s »4«. Druga alineja se spremeni tako, da 
se število osnovnih šol »20« nadomesti s »24«, število 
gimnazij »12« nadomesti z »8«. V sklopu 3 iste točke 
se spremni prva alineja, in sicer število osnovnih šol 
»6« nadomesti z »8«, število gimnazij »6« nadomesti 
s »4«. Druga alineja se spremeni tako, da se število 
osnovnih šol »12« nadomesti s »16«, število gimnazij 
»12« nadomesti z »8«.

2. V točki »3.5 Razmerje finančnih sredstev znotraj 
konzorcija« se na koncu naziva doda besedilo »(Velja 
za sklope 1, 2 in 3)«. V prvem odstavku se »70« nado-
mesti s »65«.

3. V točki »5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za javni razpis« se sredstva iz proračunskih let 
2016 v celoti prestavijo v leto 2017 v vseh podsklopih 
oziroma sklopih, tako da se sedaj alineje za proračunsko 
leto 2017 po sklopih zamenjajo s sledečimi:

Sklop 1.1.:
– »za proračunsko leto 2017: 468.243,24 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 248.168,91 EUR, 

od tega:
– 198.535,14 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-

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

– 49.633,77 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 220.074,33 EUR, 
od tega:

– 176.059,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 44.014,87 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

Sklop 1.2.:
– za proračunsko leto 2017: 206.577,90 EUR, od 

tega:
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– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, 
od tega:

– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in

– 21.897,26 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 97.091,61 EUR, 
od tega:

– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

Sklop 1.3.:
– za proračunsko leto 2017: 206.577,90 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, 

od tega:
– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-

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

– 21.897,26 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 97.091,61 EUR, 
od tega:

– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

Sklop 2:
– za proračunsko leto 2017: 734.499,22 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 389.284,59 EUR, 

od tega:
– 311.427,67 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-

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

– 77.856,92 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 345.214,63 EUR, 
od tega:

– 276.171,70 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 69.042,93 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

Sklop 3:
– za proračunsko leto 2017: 602.289,35 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 319.213,35 EUR, 

od tega:
– 255.370,68 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-

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

– 63.842,67 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 283.076,00 EUR, 
od tega:

– 226.460,80 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 56.615,20 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),

Sklop 4:
– za proračunsko leto 2017: 91.812,39 EUR, od 

tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 48.660,57 EUR, 

od tega:
– 38.928,45 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Iz-

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

– 9.732,12 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 43.151,82 EUR, 
od tega:

– 34.521,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in

– 8.630,36 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),«

4. V točki »24. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev« se v prvem stavku datum »6. 12. 
2016« nadomesti s »5. 1. 2017«.

V točki »25. Datum odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev ter postopek in način izbora« se v drugem 
odstavku datum »7. 12. 2016« nadomesti s »6. 1. 
2017«.

5. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu 
ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_
razpisi/javni_razpisi/.

6. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-3462/16

Obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih 

projektov za razširjanje programskih vsebin, 
namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih 

tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, 
namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 

2017 financirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2017)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih 
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za 
razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno ovi-
ranim, ki jih bo v letu 2017 financirala Republika Slo-
venija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka 
JPR-SO-2017.

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin 
in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij 
senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na po-
dročju kulture.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.

Razpis bo trajal od 25. 11. 2016 do 27. 12. 2016.
Besedilo javnega razpisa bo 25. 11. 2016 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/, kjer bo obja-
vljen tudi dostop do elektronskega prijavnega obrazca.

Ministrstvo za kulturo



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 74 / 25. 11. 2016 / Stran 2539 

Št. 671-472/2016-1 Ob-3470/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Ura-
dni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12 in 84/15) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL) najavo 3. javnega razpisa za 
dodelitev uporabe prostora programom Letnega 
programa športa v MOL za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je uporaba prostora za 
izvedbo letnega programa športa v javnih športnih 
objektih.

Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih 
objektov za izvedbo programov se izvede za programe 
vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega 
športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe 
vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani).

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah 
v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe jav-
nih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa 
športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija za vsako razpisno po-
dročje je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-483/2016/27(15131-20) Ob-3455/16

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-483/2016, 
za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz 
Republike Slovenije in reintegracijski programi v dr-
žavi vrnitve tujcev«, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 39/16, pod objavo Ob-2293/16, z dne 3. 6. 2016, in 
na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvajanje projekta »Prostovoljno vračanje tuj-
cev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi 
v državi vrnitve tujcev«. Projekt se bo pričel izvajati, 
ko se bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po 
obstoječi pogodbi, vendar najkasneje 1. 1. 2017, in se 
bo izvajal do 31. 12. 2018 oziroma do porabe sredstev, 
namenjenih za izvajanje projekta. Naročnik bo obvestil 
izbranega prijavitelja – izvajalca o poteku obstoječe po-
godbe in ga pozval k pričetku izvajanja projekta v roku 
7 dni od prejema obvestila.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja 
Mednarodna organizacija za migracije, IOM – MOM, 
v vrednosti 249.994,80 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

4301-7/2016 Ob-3465/16

Na podlagi 337. in 345. členom Energetskega za-
kona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pra-
vilnika o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list 
RS, št. 26/08 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika o usposablja-
nju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov 
za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, 
št. 6/10, 17/14 – EZ-1 in 18/16) Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa 
znanja za neodvisne strokovnjake za preglede 

klimatskih sistemov za obdobje petih let
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
izbor izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za ne-
odvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov 
za obdobje petih let.

3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zaseb-

nega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Re-
publiki Sloveniji.

Prijavitelj na razpis:
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku pri-

silne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora poravnane obveznosti do Republike 

Slovenije;
– mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju pro-

jektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servi-
siranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter 
energetskih pregledov stavb,

– s poznavanjem predpisov s področja energe-
tike, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimat-
skih sistemov,

– s poznavanjem predpisov s področja učinko-
vite rabe energije, nanašajoč se na stavbe;

– imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki 
je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, 
organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te 
naloge primerne strokovne reference;

– imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje 
usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udele-
žencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opremo.

Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za ne-
odvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje 
usposabljanja in preizkus znanja za obdobje petih let od 
dneva podpisa pogodbe.

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:

– pri pripravi vloge mora predstaviti program uspo-
sabljanja skladno s 4. členom Pravilnika o usposablja-
nju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov 
za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, 
št. 18/16),

– vse stroške usposabljanja poravna udeleženec 
usposabljanja,

– usposabljanje mora biti organizirano na lokaci-
ji, kjer večina udeležencev nima logističnih problemov 
z udeležbo na usposabljanjih,
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– usposabljanje ne sme trajati manj kot 20 ur 
in ne več kot 30 ur. Praktična izvedba pregledov kli-
matskih sistemov opredeljene pod 5. točko v sklopu 
Programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake 
za redne preglede klimatskih sistemov v prilogi 1 – 
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc 
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimat-
skih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16) se izvede 
v dodatnih urah,

– pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu 
znanja brez izobraževanja ne sme presegati vrednosti 
350 EUR brez DDV,

– vrednost izobraževanja po udeležencu ne sme 
presegati vrednosti 600 EUR brez DDV,

– izvajalec mora za obdobje podpisane pogodbe 
z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma 
najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvi-
dno, da razpolaga z prostori in opremo za čas trajanja 
pogodbe z ministrstvom).

4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po spodaj na-

vedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki bo dosegla najvišje 
število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli 
isto število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ 
točk iz tehničnega dela meril. Ministrstvo si pridržuje 
pravico, da ne izbere nobene vloge.

Merilo Največje 
število točk

Tehnični del meril 70
a.) Reference vodje programa 
usposabljanja

20

b.) Reference predavateljev 30
c.) Kvaliteta predstavljenega programa 
usposabljanja

20

Finančni del meril 30
d.) Cena ponudbe 30
Skupaj 100

Obrazložitev uporabe meril:
a.) Reference vodje programa usposabljanja – do-

kazljive strokovne reference na področju projektiranja, 
regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, me-
ritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih 
pregledov stavb v letih 2007–2010 (manj kot 10 referenc 
– 10 točk, 10–20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc 
– 20 točk)

b.) Reference predavateljev – povprečna vsota do-
kazljivih strokovnih referenc na področju projektiranja, 
regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, me-
ritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energet-
skih pregledov stavb v letih 2007–2010 za vse pred-
stavljene predavatelje (manj kot 10 referenc – 10 točk, 
10–20 referenc – 20 točk, več kot 20 referenc – 30 točk)

c.) Kvaliteta predstavljenega programa usposa-
bljanja – v programu se ocenjuje predstavljene ak-
tivnosti in terminske plane ter vodenje in koordinaci-
ja projekta (predstavljene aktivnosti in terminski plani 
ter vodenje in koordinacija projekta niso predstavljene 
v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni do-
kumentaciji – 5 točk, predstavljene aktivnosti in ter-
minski plani ter vodenje in koordinacija projekta niso 
jasno predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 
2.c v razpisni dokumentaciji – 10 točk, predstavljene 
aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija 
projekta so popolnoma jasno predstavljene in logične 
v vseh zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni doku-
mentaciji – 20 točk)

d.) Cena ponudbe – najnižja ponudbena cena od vseh 
vlog, ki so bile oddane na javni razpis, se pomnoži s 30 toč-
kami in deli s ceno posameznega ponudnika)

Strokovna komisija preveri popolnost vloge ter izpol-
njevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo popol-
ne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo strokovna 
komisija ocenila še z merili.

O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister 
za infrastrukturo. Zoper odločbo se ne bo mogoče pritožiti. 
Neizbrani prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor.

5. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava pri-
javljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, 
mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Langusova 4, 1000 Ljub ljana, najpozneje do 15. 12. 2016, 
v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni 
razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja 
za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih siste-
mov za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja 
na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev 
so javni.

6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje 
vlog bo 16. 12. 2016 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za 
infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljub ljana. Odpiranje ne 
bo javno in bo potekalo na naslovu Langusova 4, 1000 
Ljub ljana, v sejni sobi v drugem nadstropju.

7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o re-
zultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vlo-
ge.

8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 
je na voljo na internetnem naslovu: http://www.mzip.gov.si 
in na sedežu Ministrstva za infrastrukturo. Razpisna do-
kumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, 
če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posredu-
je prošnjo za razpisno dokumentacijo.

9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-74-45, 
kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: 
erik.potocar@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo

3310-67/2016/2 Ob-3488/16

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

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sred-
stva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske teh-
nologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
pro izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16 in 66/16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetij-
skem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 
29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postop-
kov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evrop-
skim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim 
skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 
z dne 13. 4. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU);
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– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamen-
ta 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 uredbo Komisije (EU) 
2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razvelja-
vitvi 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 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju glede 
leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka člena 75(1) 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukre-
pi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, 
ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe 
v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, 
str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih pre-
hodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta glede sredstev in njihove 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), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe 
(EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb 
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede sredstev in njihove 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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v na-
daljnjem 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 admi-
nistrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev 
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za 
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in nav-
zkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), 
zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Ko-
misije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 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. 227 
z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropske-
ga parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 
31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene 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 ob-
dobje 2007–2013 (UL L št. 211, z dne 8. 8. 2015, str. 7), 
(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 kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komi-
sije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in 
vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti 
o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike ži-
vine (UL L št. 115, z dne 29. 4. 2016, str. 33), (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, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 
z dne 16. avgusta 2016 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 siste-
mom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim skle-
pom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim 
z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 
23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi 
Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 
0012020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je 
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter 
na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si), objavlja

6. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

za leto 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: V skladu s 3. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa 
naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na 
gorskih območjih.
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Razpisana sredstva po 
sklopih:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR.
Od tega:
– 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),
– 6.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih 
podjetnikov posameznikov, oziroma skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke
3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B) ter
– 1.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 2.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do 
vključno 8. marca 2017 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 25. november 2019.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) 
in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa)

2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe 

v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 
4.1) je skladno s 3. točko prvega odstavka in tretjim 
odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in 
kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov iz Priloge I Po-
godbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 
26. oktobra 2012, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Prilo-
ga I k Pogodbi), v prilagoditev kmetijskih gospodarstev 
zahtevam kmetovanja na gorskih območjih, in sicer za:

– tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji 
domačih živali ter objektov za skladiščenje krme,

– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče 

opreme,
– ureditev trajnih nasadov,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 

oziroma gojene divjadi,
– izvedbo agromelioracij,
– zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
– ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter 

energetskih priključkov do javne infrastrukture,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo 

enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter 
nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko sa-
mostojna naložba na gorskih območjih.

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, in 
sicer za hlevsko opremo za odgnojevanje ter opremo 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim 
spremembam,

– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z ve-
čjo rabo 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 ure-
ditev čistilnih in varčevalnih tehnologij, in sicer za zbiranje 
meteorne vode, ureditev čistilnih naprav in neprepustnih 
greznic, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje po-
rabe vode pri tehnoloških posodobitvah obstoječih ZNS,

– ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so 
manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo iz 
Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpi-
sa, k čemur sodi tudi postavitev ekstenzivnih sadovnjakov,

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

gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivno-
sti, zlasti produktivnosti dela, naložbe s ciljem povečanja 
stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti 
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ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih pro-
izvodov in prilagoditve kmetijskih gospodarstev nadstan-
dardnim zahtevam dobrobiti živali;

c) naložbe v prilagoditev standardom Evropske uni-
je, ki se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, vključno 
s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen 
mladi kmet;

d) naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živin-
skih gnojil in ureditev skladiščnih zmogljivosti;

e) naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih pro-
izvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu po-
sredniku ali predelovalcu, in dejavnosti, s katerimi se 
pro izvod pripravi za tako prvo prodajo.

3. Skladno s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
se primarna pridelava kmetijskih pro izvodov iz 1. točke 
tega poglavja podrobneje opredeli v javnem razpisu, 
in sicer pomeni pro izvodnjo rastlinskih in živinorejskih 
pro izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez na-
daljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo 
teh pro izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladi-
ščenje primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova pri-
prava s strani primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo 
prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava 
primarnih kmetijskih pro izvodov za prvo prodajo se šteje 
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna 
zaščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Ne glede na prejšnjo točko se za primarno pride-
lavo kmetijskih pro izvodov šteje tudi:

– smukanje, rezanje, drobljenje, luščenje, mletje in 
sušenje zelišč,

– priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki 
ureja certificiranje pridelka hmelja razume kot postopek 
zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, 
izveden v zaprtem delovnem procesu,

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.

5. 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 nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki 
Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvršče-
no v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o raz-
vrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejeni-
mi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, 
št. 12/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o OMD). Če 
gre za kolektivno naložbo, je vlagatelj do podpore tisti, 
ki je določen v 11. točki tega poglavja, če imajo vsi člani 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporablja-
li kolektivno naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov 
iz osmega odstavka 6. člena Uredbe najmanj 50 odstot-
kov kmetijskih zemljišč v uporabi na gorskih območjih.

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 navedene vloge:

– 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 Priloga št. 3 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa.

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,

– 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 te izkušnje pridobival.

6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja sa-
mostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim od-
stavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke tega poglavja 
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 naslova 
ukrepa pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Uredbe 
oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdo-
bje 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 mikro, malo 
in srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), in

– priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje 
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 12. 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 Ured-
be, vlagatelj do podpore:

– organizacija pro izvajalcev, priznana po predpisih, 
ki urejajo priznanje organizacij pro izvajalcev,
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– zadruga, če je najmanj polovica njenih članov 
vpisanih v RKG, 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, 
vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki 
vsebuje obvezne elemente iz Priloge 8 Uredbe, ki je 
Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa.

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 z enajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne sme imeti:

– v uporabi več kot 70 odstotkov primerljivih kme-
tijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), 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 kmetov 
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. čle-
na Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki 
nastopa v imenu te skupine kmetov in ima naslednje 
naloge:

– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v raz-
merju do agencije 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 agencijo, kot to določajo 11. toč-
ka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti odstavek 
102. člena in 103. člen Uredbe;

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

17. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja skladno s štirinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe 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 vložitvi vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora popolno vlogo skladno z zahtevami 

iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je 

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, sestavljene v tujem jeziku, če je to 
potrebno, zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega 
tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača z odločbo 
Ministrstva za pravosodje.

3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: 
zakon, ki ureja kmetijstvo).

4. Skladno s 1. točko 10. člena in 2. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

5. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno 
s 3. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

6. Skladno s 4. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe, mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države.

7. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, skladno s 6. 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.

8. Če je fizična oseba, razen samostojni pod-
jetnik posameznik, skladno s 7. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem ste-
čaju.

9. Skladno z 9. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vre-
dnost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži 
izjavo iz Dokazila 4, ki je priloga prijavnega obrazca, da 
DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
identificirano za namene DDV oziroma se lahko po pred-
pisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV, 
do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima kmečko 
gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu s pred-
pisi o DDV;

– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kme-
tiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi 
dejavnostmi identificiran za namene DDV oziroma se 
lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za 
namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen;

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo pre-
ko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje po-
goje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška 
DDV ni upravičen;

– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima pravice do 
odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upravičen stro-
šek, če poda ustrezno izjavo iz Dokazila 4, ki je priloga 
prijavnega obrazca;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe 
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, na-
menjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša 
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 odstotkov 
vrednosti celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.

10. Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
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odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo.

11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. čle-
na ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge oziroma 
dokumentov, priloženih h vlogi na javni razpis, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije naložbe v skladu z 2. toč-
ko 9. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za skupino 
kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, mora vsak član 
te skupine kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukci-
je glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek k nalož-
bi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju.

12. Skladno z 12. 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.

13. 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 13. 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.

14. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti skladno s 14. 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 izvede-
nih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov,

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis.

15. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna 
dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in vla-
gatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se 
izvaja ta naložba, mora imeti skladno s 15. 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.

16. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba 
v gradnjo novega objekta, mora imeti vlagatelj skladno 
s 16. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe lastnin-
sko, solastninsko ali stavbno pravico.

17. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko 
vzdrževanje objekta, mora skladno z 18. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

18. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora 
skladno z 19. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
glasiti na vlagatelja.

19. Objekt iz 17. točke tega podpoglavja mora biti 
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar 
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.

20. 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 21. točke prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje za obstoječi objekt,

– nezahteven objekt, mora skladno z drugo aline-
jo 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vla-

gatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
obstoječi objekt.

21. Računi in predračuni se morajo skladno 
z 22. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe glasiti 
na vlagatelja. Če gre za vlagatelja iz 12. točke prejšnje-
ga poglavja, se račun in predračun glasi na vse člane 
skupine kmetov.

22. Skladno s 23. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.

23. Če gre za vlagatelja iz 12. točke prejšnjega 
poglavja, morajo pogoje iz 3. do vključno 22. točke tega 
poglavja izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.

24. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora vlogi na ta javni razpis priložiti izjavo, 
da pred njeno vložitvijo ni začel z deli v okviru naložbe ali 
popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vlo-
žitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne 
dokumentacije iz 14. točke tega podpoglavja.

25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vlo-
žiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2016.

26. Če so naložbe povezane s čebelarsko dejav-
nostjo iz 18. člena Uredbe oziroma je kmetijsko go-
spodarstvo brez kmetijskih površin, skladno s 3. točko 
10. člena Uredbe oddaja zbirne vloge, ne glede na 
prejšnjo točko, ni obvezna, vendar pa mora imeti vla-
gatelj 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 
4 Uredbe, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, 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 tega 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 prejšnje toč-
ke 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 
in najvišjih priznanih vrednosti, ki so opredeljeni v Prilogi 
št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če 
naložba ni opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, vlagatelj utemeljuje pri-
spevek k horizontalnim ciljem naložbe na podlagi treh 
ponudb, na način iz 4. točke pod f) 5. poglavja tega 
javnega razpisa.

29. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge 
alineje prejšnje točke, če skladno s 6. točko 10. člena 
Uredbe delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kar mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije 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.
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31. Poslovni načrt iz 28. točke tega podpoglavja 
mora skladno z 8. točko 10. člena Uredbe vsebovati 
sestavine, določene v Prilogi 4 Uredbe, ki je Priloga 
št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, in 
mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar 
najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnje-
ga zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi 
na javni razpis.

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

– pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe, ki je Pri-
loga št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

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 vlagatelj ali član 
kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knji-
govodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke.

34. Če gre za skupino kmetov iz 12. točke prejšnje-
ga poglavja, se poslovni načrt iz 28. točke tega podpo-
glavja izdela na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega iz-
kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo takšno knji-
govodstvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe.
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 vlagatelj 
skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledarskem 
letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva 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 eurov.

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 zdravstveno 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, ki jo izvaja skupina kmetov iz 12. točke prej-
šnjega poglavja, se ne glede na določbo 36. točke tega 
podpoglavja skladno s 14. točko 10. člena Uredbe pri 
izračunu primernega prihodka upravičenca upošteva 
letni prihodek članov skupine kmetov iz 12. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa, pri čemer se primeren letni 
prihodek ugotavlja na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega iz-
kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovod-
stvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe.
40. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 

4. in 25. točke tega podpoglavja skladno s 15. točko 
10. člena Uredbe izpolnjevati vsi člani zadruge ali or-
ganizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali to naložbo, 
kar je razvidno iz poslovnega načrta oziroma vsi člani 
skupine kmetov.

41. Pri zahtevni naložbi mora vlagatelj skladno 
s 16. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela 
v višini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih nalož-
bah mora vlagatelj zagotavljati obseg dela v višini vsaj 
0,5 PDM.

42. Če gre kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina 
kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, morajo skladno 
s 17. točko 10. člena Uredbe obseg dela iz prejšnje toč-
ke zagotavljati člani skupine kmetov.

43. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, je treba skladno z 19. toč-
ko 10. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti okolje-
varstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben.

44. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetij-
skih gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega 
javnega razpisa, mora vlagatelj skladno s prvim odstav-
kom 11. člena Uredbe izpolnjevati enega od naslednjih 
pogojev:

a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar 
pomeni, da ima glede na oddano zbirno vlogo za leto 
2016 oziroma evidenco rejnih živali:

– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasa-
dov jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma 
vsaj 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
če gre za nakup in postavitev mrež proti toči iz 8. točke 
prvega odstavka 7. člena Uredbe,

– 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 0,5 ha zelenjadnic ali nasada 
trajnih rastlin na njivskih površinah, če gre za nakup 
in postavitev mrež proti toči iz 8. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe,

– v uporabi vsaj 20 ha njivskih površin 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;
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c) kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko 
območje oziroma ima vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih 
površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, na vo-
dovarstvenem območju, kar je razvidno iz RKG, in izvaja 
eno od naslednjih naložb:

– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil, 
ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja 
varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov,

– 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.
45. Če gre za kolektivno naložbo, se skladno z dru-

gim odstavkom 11. člena Uredbe:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnje 

točke pod a) upoštevajo obseg kmetijskih površin in 
število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma 
članov skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, 
kar je razvidno iz RKG oziroma iz evidence rejnih živali,

– šteje, da je pogoj iz prejšnje točke pod b) iz-
polnjen, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega 
poglavja vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključe-
nih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 
1305/2013/EU,

– šteje, da sta pogoja iz prejšnje točke pod c) iz-
polnjena, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega 
poglavja svoja kmetijska gospodarstva uvrščena v gor-
sko območje oziroma imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
površin na vodovarstvenem območju.

46. Pri naložbah iz 44. točke pod c) mora kmetijsko 
gospodarstvo, ki leži na vodovarstvenem območju, iz-
polnjevati zahteve, določene v predpisih Vlade Republi-
ke Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja.

47. Vlagatelj lahko na posamezen sklop javnega 
razpisa skladno z 20. točko 10. člena Uredbe vloži eno 
vlogo.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe, mora vlagatelj po-

leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora vlagatelj 
iz druge alineje 11. točke prejšnjega poglavja 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 12. toč-
ke prejšnjega poglavja;

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) vlagatelj vodi seznam o skupni rabi iz prejšnje 
podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne na-
ložbe po članih zadruge, organizacije pro izvajalcev ter 
skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, obdo-
bje uporabe, vzdrževanje ipd. Seznam skupne rabe je 
opredeljen v Prilogi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

2. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehani-
zacije in strojne ter transportne opreme, morajo biti po-
leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
s 13. členom Uredbe izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

a) do podpore je upravičen le nakup kmetijske me-
hanizacije, za katero je iz Seznama upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, ob vložitvi vloge na javni 
razpis razvidno, da je namenjena kmetovanju na gorskih 
območjih iz pravilnika o OMD oziroma prispeva k zmanj-
šanju toplogrednih plinov;

b) vlagatelj lahko z eno vlogo na ta javni razpis 
uveljavlja podporo za največ tri stroje, ki imajo samo-
stojen pogon;

c) podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne 
dodeli vlagatelju, ki je za to vrsto kmetijske mehanizacije 
že prejel sredstva na podlagi Uredbe oziroma predpi-
sov, 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 
tega javnega razpisa. Skupina kmetov iz 12. točke prej-
šnjega poglavja ni upravičena do podpore za nakup 
kmetijskega traktorja, če je član te skupine kmetov za 
to vrsto kmetijske 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. Kot ista vrsta kmetijske 
mehanizacije se razume kmetijska mehanizacija iz iste 
skupine strojev v okviru zaporedne trimestne številke 
iz Seznama upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti, ki je Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
ki so lahko skladno s 14. členom Uredbe le del naložbe 
iz 15. do 22. člena Uredbe, mora vlagatelj poleg splo-
šnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi 
naslednje pogoje:

a) naložba mora biti najkasneje do vložitve zadnje-
ga zahtevka za izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, 
ki je predmet nakupa;

b) vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo 
o nakupu kmetijskega zemljišča ali odločbo o odobritvi 
pravnega posla v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska 
zemljišča, če pogodba še ni bila sklenjena;

c) upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je eviden-
tirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki 
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer 
strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presega-
ti 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe 
v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

4. Če gre za naložbe v trajne nasade, mora vlaga-
telj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
skladno s 15. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova nasadov, ki so 
starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG:

– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (razen malin in robid): 15 let,
– maline in robide: 8 let,
– lupinarji: 33 let,
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– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let,
– hmelj: 12 let;
b) pri naložbah v obnovo ekstenzivnih sadovnjakov 

se podpira prestrukturiranje nasadov, ki so starejši od 
navedenih vrednosti, razvidnih v RKG:

– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let;
c) določbe iz te točke pod a) in pod b) se ne upora-

bljajo v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov in 
hmeljišč posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, 
ki se sofinancirajo v skladu z drugimi predpisi;

d) ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se 
lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le material, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja;

e) vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega olja 
v skladu s 143. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

f) vlagatelj je prijavil pridelek hmelja v skladu 
s 150. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

g) za naložbe v postavitev vinogradov mora vlaga-
telj pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja 
sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte;

h) vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega na-
črta, če zemljišča niso vključena v GERK.

5. Ob zaključku naložbe morajo vlagatelji za nalož-
be v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 6., 8. in 9. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja pogoja:

– strošek postavitve mreže proti toči iz 4., 6., 8. in 
9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ki ga vlaga-
telj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela, lahko znaša do 20 odstotkov upravičene 
vrednosti naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči 
v skladu s Seznamom upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 5 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa;

– pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hme-
ljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike A, certi-
ficirane sadike B in standardne sadike hmelja v skladu 
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materi-
ala in sadik hmelja. Za sadike hmelja, pridelane v Repu-
bliki Sloveniji, mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi 
za certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo 
o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali 
potrdilo o zdravstveni ustreznosti pro izvodnega hme-
ljišča za sadike iz uradno pregledanega pro izvodnega 
hmeljišča. Za certificirane sadike kategorij A in B, pride-
lane v drugi državi članici EU, mora biti izdan rastlinski 
potni list, iz katerega je razvidna kategorija sadik.

6. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastli-
njakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe, mora vlagatelj poleg splošnih 
pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno s 16. členom 
Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno vodno dovoljenje za 
rabo vode v rastlinjakih v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, razen kadar se kot vir vode uporablja meteorna 
voda z objektov;

b) imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi na-
makanja kmetijskega zemljišča, če so rastlinjaki po-
stavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, ki se 
namaka;

c) prizna se strošek postavitve rastlinjakov do 
20 odstotkov priznane vrednosti celotne naložbe, ki 
ga vlagatelj lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi 
v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom Uredbe.

7. Če gre za naložbe s področja živinoreje, mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpo-
glavja skladno s 17. členom Uredbe izpolnjevati tudi 
naslednje pogoje:

– pri naložbi v ureditev ali vzdrževanje hleva mora 
biti hlevska površina za živali v skladu s predpisi, ki ure-
jajo dobrobit živali;

– 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;

– ne glede na prejšnjo alinejo so do podpore upravi-
čene naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne presegajo 
minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če je vlagatelj mladi 
kmet iz 2. točke prejšnjega poglavja, ki naložbo izvede 
v 24. mesecih od datuma vzpostavitve kmetije;

– pri naložbi v rejo polžev na kmetijskem zemljišču 
mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti načrt kme-
tijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter 
skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kme-
tijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša ali 
z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če 
zemljišča niso vključena v GERK. Za kmetijsko zemlji-
šče, ki je predmet naložbe, mora imeti odločbo MKGP 
o uvedbi namakanja;

– pri naložbi v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo go-
jene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe 
mora povprečna obtežba z živino na kmetijskem go-
spodarstvu znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin 
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila. Pri izračunu ob-
težbe se upošteva število živali, ki je razvidno iz eviden-
ce rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 
imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali;

– če naložba v postavitev pašnikov za nadzoro-
vano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe posega na gozdno zemljišče, mora biti za to 
naložbo na podlagi Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 
– ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 
17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: 
zakon, ki ureja gozdove), pridobljeno soglasje Zavoda 
za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS). Vla-
gatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt gozdne-
ga zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico 
tega zemljišča na ortofotu posnetku z izrisom digitalnega 
zemljiškokatastrskega načrta za zemljišče, na katero se 
naložba nanaša oziroma na katerem se ta izvaja;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitve obor za 
rejo gojene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora vlagatelj 
k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemlji-
šča, ki vključuje popis del in materiala ter skico tega 
zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega ze-
mljišča, na katerega se naložba nanaša oziroma z izri-
som digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemlji-
šča niso vključena v GERK, ter opis tehnologije paše;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena 
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Uredbe izvaja na območju pojavljanja velikih zveri, se 
priznajo 30 odstotkov višji stroški ureditve za tako nalož-
bo iz dodatne zaščite pred pojavom velikih zveri v skladu 
s 95. členom Uredbe;

– če ima najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin 
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, kar je razvidno 
iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi na najožjem vo-
dovarstvenem območju, določenem s predpisom Vlade 
Republike Slovenije, ki ureja vodovarstveno območje, je 
v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore 
za naložbe v ureditev hleva na hlevski gnoj, na globoki 
nastilj oziroma na tlačen gnoj;

– ne glede na prejšnjo alinejo je upravičen do pod-
pore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če 
skupna količina dušika iz živinskih gnojil na hektar kme-
tijskih površin v uporabi zunaj najožjega vodovarstvene-
ga območja, določenega s predpisom Vlade Republike 
Slovenije, ki ureja vodovarstveno območje, ne presega 
170 kg na hektar;

– če gre za kolektivno naložbo, je pogoj iz desete 
alineje te točke izpolnjen, če imajo vsi člani zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektiv-
no naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa najmanj 30 odstotkov 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plači-
la, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi 
na najožjem vodovarstvenem območju.

8. Če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnje-
ga podpoglavja skladno z 18. členom Uredbe izpolnje-
vati tudi naslednje pogoje:

– naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred 
medvedi so upravičene do podpore, če se izvajajo na 
gorskem območju;

– če naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred 
medvedi posega na gozdno zemljišče, mora biti zanjo 
na podlagi zakona, ki ureja gozdove, pridobljeno soglas-
je ZGS. Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti na-
črt gozdnega zemljišča, ki vključuje popis del in materia-
la ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z izrisom 
digitalnega zemljiškokatastrskega načrta za zemljišče in 
identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma stojišč iz 
registra čebelnjakov za zemljišče, na katero se naložba 
nanaša oziroma na katerem se ta izvaja;

– če se naložba v ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora 
vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega 
zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico 
tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetij-
skega zemljišča, na katerega se naložba nanaša in 
z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če 
zemljišča niso vključena v GERK;

– ne priznajo se stroški v čebelarstvu, ki so bili 
upravičencu dodeljeni na podlagi Programa na podro-
čju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016.

9. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov, 
mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega pod-
poglavja skladno 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 v skladu s predpisom, ki 
ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali 
energetski pregled, če gre za naložbo v gradnjo eno-

stavnega ali nezahtevnega objekta v skladu s predpi-
som, 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.

10. Če gre za naložbe v ureditev priključkov kmetij-
skega gospodarstva na javno infrastrukturo, mora vla-
gatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
skladno z 20. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

– kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno 
v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost (v nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu 
s pravilnikom o OMD,

– če ureditev ali vzdrževanje priključka poteka na 
zemljiščih, ki niso v lasti upravičenca, in bo ta infrastruk-
tura namenjena njegovi služnostni uporabi, mora vla-
gatelj k vlogi na javni razpis priložiti služnostno pravico 
gradnje in uporabe priključka,

– soglasja iz prejšnje alineje ni treba priložiti, če je 
služnost uporabe priključka v korist vsakokratnega lastni-
ka gospodujoče nepremičnine vpisana v zemljiško knjigo,

– vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico 
tega zemljišča na ortofoto posnetku z vrisanimi GERK-i 
kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nanaša oziro-
ma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, če zemlji-
šča niso vključena v GERK.

11. Če gre za naložbe v ureditev agromelioracij-
skih del na kmetijskih gospodarstvih, mora vlagatelj po-
leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
z 21. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– pri zahtevni agromelioraciji mora imeti vlagatelj 
pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča,

– pri nezahtevni agromelioraciji na območju varo-
vanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlagatelj 
vlogi na javni razpis priložiti predpisana soglasja in do-
voljenja pristojnih organov,

– če je agromelioracija iz prejšnje alineje poseg 
v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, 
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je treba priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da 
postopek presoje vplivov na okolje ni potreben,

– če se agromelioracija izvaja na zemljišču, ki gle-
de na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč ni uvrščeno med kmetijske površine, mora biti 
to zemljišče najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev v evidenci dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč uvrščeno med kmetijske površine,

– vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z vrisanimi 
GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nana-
ša oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega 
načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

12. Če gre za naložbe v ureditev ZNS, in njihovih 
tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vodnih 
virov ter nakup in postavitev namakalne opreme, mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpo-
glavja skladno z 22. členom Uredbe ob vložitvi vloge na 
javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno odločbo MKGP o uved-
bi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča, ali drug akt o uvedbi namakanja;

b) če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora 
imeti vodno soglasje;

c) najpozneje do zaključka naložbe mora biti nama-
kalni sistem opremljen z vodomerom;

d) predložiti mora načrt namakanja, ne glede na to, 
ali se namakanje vrši na prostem ali v zaprtih prostorih. 
Načrt namakanja zajema obvezne vsebine, določene 
v Prilogi 6 Uredbe, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumen-
taciji tega javnega razpisa;

e) naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov morajo zagotavljati najmanj 15 odstotkov po-
tencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre 
obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opre-
me za namakanje;

f) če naložba vpliva na telesa podzemnih ali povr-
šinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upra-
vljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot do-
bro, se z naložbo v tehnološko posodobitev namakalnih 
sistemov zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode 
najmanj v višini 50 odstotkov potencialnega prihranka 
vode na ravni naložbe;

g) pogoja iz te točke pod e) in f) se ne uporabljata 
za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo 
za namakanje, ki vplivajo le na njihovo energetsko učin-
kovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali nalož-
be v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telesa 
podzemnih ali površinskih voda. V teh primerih je treba 
zagotoviti vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na 
tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema;

h) naložba v nakup namakalne opreme na obstoje-
čih namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabni-
kom in s katero se neto poveča namakalno območje, kar 
vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, 
je upravičena do podpore, če:

– količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načr-
tu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot dobro in

– je iz analize presoje vplivov na okolje v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razvidno, da naložba 
ne bo pomembno negativno vplivala na okolje;

i) ne glede na prvo alinejo iz te točke pod h) je lahko 
naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih na-
makalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom, 
katere rezultat je neto povečanje namakalnega obmo-
čja, upravičena do podpore, če:

– se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi na-
makalni sistem in pripadajočo opremo za namakanje, 

za katero je predhodna ocena pokazala, da zagotavlja 
najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode gle-
de na tehnične parametre obstoječega namakalnega 
sistema in pripadajoče opreme za namakanje, ter

– se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje po-
rabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 od-
stotkov potencialnega prihranka vode, ki ga zagotavlja 
naložba v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo 
opremo ali element namakalne infrastrukture;

j) pogoji iz te točke pod d), e), f), g) in h) se do-
kazujejo z elaboratom, ki ga vlagatelj priloži vlogi na 
javni razpis. Vsebina elaborata je določena v Prilogi 6 
Uredbe, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa;

k) k vlogi na javni razpis mora priložiti načrt kmetij-
skega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in 
materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku 
z vrisanimi GERK-i na kmetijskih zemljiščih, na katere 
se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega kata-
strskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

13. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skla-
dno s 23. in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) priznana vrednost prispevka v naravi je opre-
deljena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti in ne sme presegati 50 odstotkov 
upravičene vrednosti naložbe;

b) prispevek v naravi, ki ga vlagatelj zagotovi v obliki 
lastnih sadik večletnih rastlin se prizna, če so bile sadike 
med pridelavo uradno pregledane v skladu s predpisi, 
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin ali zdra-
vstveno varstvo rastlin, in je vlagatelj vpisan v register 
dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
se vodi pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR);

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko 
vlagatelj uveljavlja pri:

– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov,
– postavitvi mrež proti toči,
– ureditvi trajnih nasadov,
– ureditvi pašnikov in obor ter
– postavitvi namakalne opreme;
d) ne glede na določbo te točke pod a) obseg pri-

spevka 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;

e) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega 
lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo 
o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdove, pri čemer vrednost žaganega lesa ne sme 
preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.

5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so 

upravičeni stroški podpore za naložbe v kmetijska go-
spodarstva:

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 
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montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije ter 
strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;

c) stroški nakupa zemljišč, ki so v prostorskem aktu 
lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

d) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov 
in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava 
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in po-
saditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred 
divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. 
Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni in pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora 
Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je Priloga št. 6 k raz-
pisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ali Sortne liste 
Republike Slovenije, ki jo izda UVHVVR, ki je priloga 
št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ali

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in šte-
vilo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

e) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k če-
mur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), uredi-
tev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot 
obnova hmeljišč se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni in pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma z različnimi kloni iste sorte s sortnega se-
znama hmelja iz Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, 
sadnih rastlin in trte za leto 2016,

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in šte-
vilo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali

– obnova hmeljskih žičnic;
f) stroški postavitve novih vinogradov: priprave ze-

mljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in po-
stavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred 
divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže 
proti toči;

g) stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter pri-
padajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, 
plastenjaki in tuneli;

h) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. 
Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, 
zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem in insektom;

i) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in pripra-
ve poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev 
ograj za zaščito pred divjadjo ter opor pa tudi nakup in 
postavitev mreže proti toči;

j) stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup 
pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih 
živali oziroma rejo gojene divjadi: nakup in postavitev 
lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče 
opreme, nakup in postavitev zaščitne mreže proti uje-
dam, nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo 
ter pripadajoče opreme, postavitev krmišča in zaveti-
šča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče 
opreme, ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pa-
šniku oziroma obori, nakup dodatne opreme za oskrbo 
z vodo (cisterna), premične elektromreže in prikolice za 
prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t ter 
nakup žičnatih kletk in pripadajoče opreme za rejo go-
jene divjadi perutnine;

k) stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred med-
vedi: nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje 
in pripadajoče opreme – pašni aparat in solarni modul, 

ter nakup in postavitev elektronske opreme, namenjene 
zvočnemu ali svetlobnemu odvračanju živali;

l) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic;

m) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe ener-
gije;

n) stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih 
gospodarstvih;

o) stroški ureditve priključkov kmetijskega gospo-
darstva na objekte gospodarske javne infrastrukture 
(cesta, objekti energetske infrastrukture, objekti za oskr-
bo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode);

p) stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetij-
skih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, 
zemeljska, gradbena in obrtniška dela;

q) stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških po-
sodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter 
nakupa in postavitve namakalne opreme;

r) prispevek v naravi kot lastno delo in material upra-
vičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
97. členom Uredbe;

s) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so nepo-
sredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke 
drugega 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 s 95. členom Uredbe se višina upraviče-
nih 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 je določena v katalogu stroškov iz te točke pod a) in 
b) in so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti. Za stroške, ki so navedeni 
Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpi-
sa, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno 
ponudbo. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uve-
ljavlja višje stroške, kot so določeni v Prilogi št. 5 k razpi-
sni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu 
priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje prizna-
ne vrednosti iz Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev 
sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni Prilo-
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gi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
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 Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov 
iz Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javne-
ga razpisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev 
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 5 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, se pri iz-
računu 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. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa, mora vlagatelj k vlo-
gi 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 iz te 
točke pod a) in b);

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. Če ta pogoj ni upoštevan, se ponudbe iz te 
točke 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 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spre-
menjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1614 
z dne 8. septembra 2016 o določitvi začasnih izrednih 
ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obli-
ki podaljšanja obdobja javne intervencije za posneto 
mleku v prahu v letu 2016 in prestavitve obdobja javne 
intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2017 na 
zgodnejši čas ter o odstopanju od Delegirane uredbe 
(EU) 2016/1238 glede nadaljnje uporabe Uredbe (ES) 
št. 826/2008 v zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje 
iz Izvedbene uredbe (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) 
št. 1272/2009 v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe 
(UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 15);

– 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 ter storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru 
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;

– 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 prejšnjo točko, se skladno z drugim 
odstavkom 94. člena Uredbe, podpora po tem javnem 
razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko zdru-
žuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomo-
či, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zne-
ski oziroma intenzivnost podpore, določene z Uredbo 
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), ne glede 
na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti fi-
nancira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira 
iz sredstev Evropske unije.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Skladno s 25. členom Uredbe se vloge, prispele 

na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril, ki so določena 
v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel 
Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na sple-
tni strani MKGP: http://www.program-podezelja.si/ima-
ges/Merila_za_izbor_2_SPREMEMBA_OBJAVA_NA_
SPLETU_%C4%8Dista.doc. Med vlogami na javni raz-
pis, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega 
možnega števila točk, ki za ta javni razpis znaša 30 točk, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se 
upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziro-
ma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, 
in sicer: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije 
oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil, 
ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posa-
mezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih ustre-
znih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se vloga 
na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih tega javnega razpisa.

4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim 
odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podla-
gi meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih 
v tem javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje 
vlog.

5. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na 
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, 
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in naložbe prispevajo 
k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega 
odstavka 10. člena ZTNP-1, se skladno s prvim in tretjim 
odstavkom 93.a člena Uredbe vloga na javni razpis oce-
ni še z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, kar za ta javni 
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razpis pomeni 10 točk, pri čemer se dodatno pridobljene 
točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk 
iz 1. točke tega poglavja.

6. Ne glede na prejšnjo točko se vloga v skladu 
z drugim odstavkom 93.a člena Uredbe ceni z doda-
tnimi desetimi odstotki možnih točk, kar za ta javni 
razpis pomeni 10 točk, če je vlagatelj fizična oseba, 
ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega 
parka, v narodnem parku pa ima kmetijske površine 
v uporabi.

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 ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo kmetijska 
gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: 
KZU) na območju OMD.

12

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi 
Vlade Republike Slovenije

4

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 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 PO 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 zaključku naložbe na enoto 
vloženega dela po sistemu pokritja.
15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov do vključno 20.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov 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.
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15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 9 GVŽ ali več kot 20 do vključno 
25 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 40 do vključno 50 čebeljih panjev oziroma bo 
imelo v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 12 GVŽ ali več kot 25 do vključno 
30 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 30 do vključno 40 ali več kot 50 do vključno
60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha primerljivih kmetijskih 
površin ali več kot 5 do vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ ali več kot 30 do vključno 
35 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 20 do vključno 30 čebeljih panjev ali več kot 
60 do vključno 80 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 3 ha primerljivih 
kmetijskih površin ali več kot 6 do vključno 8 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 15 do vključno 20 GVŽ ali več kot 35 do vključno 
40 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 15 do vključno 20 čebeljih panjev ali več kot 80 
do vključno 100 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 2 ha primerljivih 
kmetijskih površin ali več kot 8 do vključno 10 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 6 GVŽ ali več kot 40 do vključno
45 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 10 do vključno 15 čebeljih panjev ali več kot 
100 do vključno 120 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha primerljivih 
kmetijskih površin ali več kot 10 do vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 1 do vključno 3 GVŽ ali več kot 45 do vključno
50 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več 120 do vključno 150 čebeljih panjev oziroma bo 
imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 15 do vključno 
20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 50 GVŽ rejnih živali, oziroma bo imelo v lasti 
več 150 čebeljih družin oziroma bo imelo v uporabi več kot 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri 
rastlinski pridelavi.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 20
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno

št. točk 12)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima najmanj 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Možna je samo ena izbira.

12

12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, 
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije, in izvaja naložbo 
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. Možna je samo ena izbira.

4

4 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha 
na VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO,

2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih 
območjih iz Priloge 9 Uredbe, ki je Priloga št. 15 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa
(v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014–2020). Možna je samo ena izbira.

4

4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020
3 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha oziroma od 6 do vključno 10 ha kmetijskih 
površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 1,5 ha oziroma od 10 do vključno 15 ha kmetijskih 
površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima več kot 15 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020
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3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.

5

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), integrirana pridelava 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)
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 nadaljevanju: ukrep KOPOP) 

5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014–2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. 

5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014–2020 v letu 2016

5

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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek 
namenjen izboljšanju stanja okolja oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, 
prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode, pri deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj
60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 80 do vključno 90 odstotkov
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4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša
od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj
50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj
35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša 
več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj
25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 40 odstotkov

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma 
tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort 
rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnmi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša oziroma je nosilec patentne 
pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patetnt, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje in 
so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh 
živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu. 
Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki 
so v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni 
razpis veljavni patent

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če 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 razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva. 

10

3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče 
opreme
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, 
ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa ter postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 20 odstotkov 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
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 20 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 10 odstotkov vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
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 živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma 
investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj
10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 10 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo

Merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma za 
enostavne in zahtevne naložbe skupin kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 ali 30 20 ali 30
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela ob vložitvi vloge

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
Naložbe mladih kmetov za uskladitev s standardi EU 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in izboljšanje 
konkurenčnosti)

10 10

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD.

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so 
določena s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz
PRP 2014–2020

2 2
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Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

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 organizacij, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti 

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 ali 30 40 ali 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 enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, 
oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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) – ZA ENOSTAVNE NALOŽBE

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 izplačane odločbe za subvencijske 
vloge v letu 2015).

20 0

Če se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih 
knjigovodskih podatkih iz leta 2015, potem se številu točk po posameznih 
ocenitvah dodeli dodatno število točk, in sicer: 1 točko za knjigovodske 
podatke iz naslova vodenja FADN knjigovodstva ter 2 točki za knjigovodske 
podatke iz naslova enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno
12.000 eurov 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 12. točke
3. poglavja tega 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), izračunano na podlagi 
pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno 
ali dvostavno knjigovodstvo), ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo 
javnega razpisa.

20 0

20 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 eurov do vključno
12.000 eurov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 10) – ZA ZAHTEVNE NALOŽBE

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, izračunano na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), ki se nanašajo 
na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka / PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka / PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM



Stran 2560 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno
15.000 eurov 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 12. točke
3. poglavja tega 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), izračunano na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih 
podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), ter njihov 
skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
9 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka / PDM
7 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka / PDM
5 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
3 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 eurov do vključno
15.000 eurov 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
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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

0 10

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 s čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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)
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
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)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu z 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 12. točke 3. poglavja tega 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, če bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma 
vzpostavitve kmetije.

5 5

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 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov,
ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1
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3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 

PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja 
na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 5

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), integrirana pridelava ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 KOPOP.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 
2016. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi 
oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina 
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih 
članov. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.

3 3
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2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 
50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike 
pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko 
interesnih združenj 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 vlagatelj, oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

3 – vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
2 – vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član zadruge
1 – vlagatelj je član gospodarsko-interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s 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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju stanja okolja 
oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede 
manjše porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih 
kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri 
deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

15 15

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
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5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk 
upravičeni vlagatelji, pri katerih več kot 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav 
oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, razen pri 
ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah 
oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent. 

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnmi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patetnt, na katero se naložba nanaša
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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. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge
št. 17 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora 
uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

15 15

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
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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) – velja za 

enostavne naložbe
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 0

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo 
izvaja skupina kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in pri 
kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva 
morebitno dodeljenih sredstev.

0 5

5 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
4 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
3 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
2 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
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. Če 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 dodata 2 točki.

10 0

8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev. 

10 0

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
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.

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega zahtevka. 

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati vsaj desetkrat 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. Merilo je količnik med 
ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 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 maksimalno 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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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 

VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, bodo 
dodatno število točk pridobili vlagatelji, pri katerih ima vsaj polovica nosilcev 
kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) vsaj enega ali dva člana 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti.

10 10

10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovana 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 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 upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, bodo dodatno število 
točk pridobili vlagatelji, 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)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu z 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 12. točke 3. poglavja tega 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, če bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma 
vzpostavitve kmetije.

5 5

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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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo 
ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega 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.

5 5

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
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
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), integrirana pridelava ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 KOPOP.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke
3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 
2016. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi 
oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina 
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih 
članov. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, 
pridobi skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 12. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 
v letu 2016.

2 2

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
5.1. VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike 
pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko 
interesnih združenj 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 vlagatelj oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

3 – vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
2 – vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član zadruge
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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja 
oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede 
manjše porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih 
kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri 
deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

10 10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo



Stran 2572 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov

2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu

2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov

2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo

1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 
odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje 
te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki 
imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila 
novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma 
tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis

4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patetnt, na katero se naložba nanaša

3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu

3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati 
sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na 
javni razpis.

2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu

2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
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Maks. št. točk 
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6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno

št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

10 10

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 ali 30 20 ali 30
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela ob vložitvi vloge za enostavne naložbe

20 /

Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 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 iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela po zaključku naložbe za enostavne naložbe

20 /

Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela po zaključku naložbe za zahtevne naložbe

/ 10

Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe) / 10
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Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

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 ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD.

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so 
določena s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz
PRP 2014–2020

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 in pogodbenega 
povezovanja

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 ali 30 40 ali 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 enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
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 0

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).
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodata 2 točki.

20 0

18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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naložbe
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za zahtevne 

naložbe
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno
12.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja 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) v letu pred objavo javnega razpisa.

20 0

20 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
70.000 eurov skupnega prihodka /PDM
17 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno letno več kot 
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
12.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 12.000 eurov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(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), pri čemer se podatki 
nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 
2015. 

0 10

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu 2015, pri čemer se podatki nanašajo na izplačila na 
podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015. 

0 10

10 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
7 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
45.000 eurov/ do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
5 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
3 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 15.000 eurov 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
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 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 
poslovanja /celotna višina naložbe brez DDV

0 10

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 od 0,2
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naložbe
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2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 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. Možna je le ena izbira.

5 5

5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s 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 s področja 
kmetijstva oziroma s 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 z drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 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 s tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so 
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne 
seštevajo.

5 5

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. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. 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 najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk
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3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 

VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj polovica kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne 
naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je samo ena izbira. 

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
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 5

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), integrirana pridelava ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa 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 kmetijskih gospodarstev 
članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

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
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4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno

št. točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3

Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri ugotavljanju obsega 
kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke 
pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo kolektivno 
naložbo. Če več kot polovica članov kmetijskih gospodarstev članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, trži ekološke 
kmetijske pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov,
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost vlagatelja 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 vlagatelja 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 vlagatelj, 
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 

5 5

3 – vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo
2 – vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član kmetijske zadruge
1 – vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti
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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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen 
izboljšanju okolja oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo 
uporabo lesa, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 
odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se 
seštevajo, razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in 
vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri deležu lastne krme ter pri 
obtežbi kmetijskih zemljišč.

15 15

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov
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6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih 
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (ne velja 
za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). 
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih 
gospodarstvih ter pri napravah oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge
št. 17 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora 
uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

15 15

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
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2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

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)

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 10

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov

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.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodata 2 točki.

20 0

18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno
12.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja organizacije pro izvajalcev ali kmetijske zadruge, ki izvajajo 
kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil 
v prvem letu po zaključku naložbe. 

20 0

20 – organizacija pro izvajalcev ali zadruge bo ustvarila letno več kot
70.000 eurov skupnega prihodka /PDM
17 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
50.000 eurov/ do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo, ustvarila letno več kot
40.000 eurov/ do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila več kot 25.000 eurov 
do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
12.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga boustvarila letno od 10.000 eurov 
do vključno 12.000 eurov 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.

0 10

10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne 
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu 
po zaključku naložbe. 

0 10

10 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga boustvarila letno več kot
70.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
5 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM



Stran 2584 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot
30.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
1 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno od 20.000 eurov 
do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe
Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj desetkrat 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 odstotni 
obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne 
upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.

0 10

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 maksimalno 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)

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. 
Možna je le ena izbira.

5 5

5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
z drugih področij
3 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s 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 z drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 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 s tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Točke se ne seštevajo.

5 5

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
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3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. 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 najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj 
polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je 
samo ena izbira. 

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
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 kmetijskih gospodarstev članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, 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 5

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
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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: zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost), integrirana pridelava ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP 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 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP v letu 2016.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3

Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri ugotavljanju obsega 
kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke 
pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo kolektivno 
naložbo. Če več kot polovica članov kmetijskih gospodarstev članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, trži ekološke 
kmetijske pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov,
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 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 skupnosti, 
gospodarsko interesnih združenj 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 
vlagatelj oziroma organizacija pro izvajalcev ali kmetijska zadruga, ki izvajata 
kolektivno naložbo, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri.

5 5

3 – 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 gospodarsko interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s 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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja 
oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede 
manjše porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih 
kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri 
deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

10 10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
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3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov

2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu

2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov

2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi

1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo

1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, 
ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila 
novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma 
tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis

4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša

3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu

3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati 
sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na 
javni razpis.

2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu

2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno

št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

10 10

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

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;
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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, kadar je upravičenec MSP pa v 5 letih od zadnje-
ga izplačila sredstev;

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 dokumen-
tacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju 
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu 
vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim 
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slo-
venije;

g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim od-
stavkom 102. člena Uredbe izpolnjevati zahteve glede 
označevanja vira sofinanciranja pet let po zadnjem iz-
plačilu sredstev.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec v skladu s 27. členom Uredbe po zadnjem izpla-
čilu 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, GVŽ);

b) če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil 
točke iz naslova meril pro izvodna usmeritev kmetijskih 
gospodarstev ter socialni vidik podjetja, mora ta merila 
kot obveznost izpolnjevati še pet let po zadnjem izpla-
čilu sredstev;

c) zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev ali 
vodilni partner skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa vodi seznam skupne rabe iz tretje 
alineje 16. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in 
o skupni rabi poroča, kot je določeno v Prilogi št. 10 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, še naj-
manj pet celotnih koledarskih let po zadnjem izplačilu 
sredstev;

d) če gre za naložbo v ureditev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor iz 
3. točke 17. člena Uredbe, mora povprečna letna obtež-
ba z živino na kmetijskem gospodarstvu vsaj pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,5 GVŽ/ha 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna pla-
čila;

e) če gre za naložbe v vzrejo čebeljih matic, mora 
imeti kmetijsko gospodarstvo pet let po zaključku nalož-
be letno vzrejo vsaj 300 čebeljih matic;

f) če gre za naložbe iz 7. točke prvega od-
stavka 22. člena Uredbe, mora vlagatelj izpolnjevati 
pogoj vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na 
tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema 
še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;

g) 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 vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva (ne velja 
za kolektivne naložbe);

h) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet 
koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev 
(ne velja za kolektivne naložbe ter za majhne 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 agencijo,

– 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;

i) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
te točke pod h) oziroma o skupni rabi naložbe iz te 
točke pod c) ter o učinkih podprte naložbe poročati za 
naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sred-
stev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Priloge 7 
Uredbe, ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, pošlje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni 
strani agencije.

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 
pod i). V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke 
pod i) predloži vodilni partner;

b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz te 
točke pod a) so določene v Poročilu o izpolnjenih ciljih 
iz Priloge 7 Uredbe, ki je Priloga št. 2 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa.

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 območjih 
z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. čle-
na Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo 
vlagatelja razvrščeno v območje OMD v skladu s pra-
vilnikom o 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 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa 
svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v območje 
OMD v skladu s pravilnikom o OMD,

– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukre-
pom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU 
in ima vlagatelj 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 kolektivno 
naložbo, ter člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglav-
ja tega 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 vlagateljev, katerih 

naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja 
na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Če gre za 
kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo upora-
bljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz 
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa naslov ali se-
dež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih 
iz PRP 2014–2020,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 

2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za 
kolektivno naložbo, mora najmanj polovica članov za-
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druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz 12. toč-
ke 3. poglavja tega javnega razpisa izpolnjevati pogoje 
za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa;

b) stopnje podpore iz te točke pod a) se lahko se-
števajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov naložbe;

c) najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov 
na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih 
panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih 
vrstah naložb;

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 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini 
iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna 
sredstva, ki jih je prejel po Uredbi iz naslova individual-
nih in kolektivnih naložb;

f) vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz naslova podukrepa 4.1 samo enkrat pri-
dobi podporo za majhno naložbo iz prve alineje 3. točke 
2. poglavja tega javnega razpisa.

2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. čle-
nom Uredbe:

– vlagatelj mora za zahtevne naložbe iz tretje ali-
neje 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa v vlogi 
na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, 
ki omogoča izvedbo naložbe, z izjavo banke o izvedlji-
vosti naložbe;

– ne glede na določbo prejšnje alineje, javni zavodi 
zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom sve-
ta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je bil 
potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda 
za leto objave javnega razpisa, iz katerega mora biti raz-
vidna rezervacija finančnih sredstev za namen izvedbe 
naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na javni razpis;

– če gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, mora vsak član te skupine kmetov 
izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj 
finančno ovrednoten prispevek k naložbi, ki je razviden 
iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi;

– finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov 
izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vredno-
sti lahko oceni agencija s pomočjo izvedenca.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se 

sredstva za podukrep 4.1 razpišejo z zaprtim javnim raz-
pisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. čle-
na zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. Oddaja vlog na javni razpis se začne 19. decem-
bra 2016.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe se ta 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 12. točke 3. poglavja tega 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 
tega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

5. V skladu z drugim in tretjim odstavkom 91. člena 
Uredbe se na spletni strani MKGP skupaj z javnim raz-
pisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo 
vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje 
prijavnega obrazca, pri čemer se navodila za izpolnje-
vanje prijavnega obrazca objavijo tudi na spletni strani 
agencije.

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 
točke prijavi pri agenciji.

3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Ured-
be za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke 
agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali nje-
gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kva-
lificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sis-
tem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede 
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski 
sistem agencije.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektron-
ski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo 
na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom šte-
vilke dokumenta 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. člena 
Uredbe, je potrebno prijavni obrazec, ki je izpolnjen od-
dan v informacijski sistem agencije, natisniti ter z izpi-
som številke dokumenta in podpisom vlagatelja, skupaj 
s prilogami 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 agencije. Vzo-
rec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Pri-
logi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe 
morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvaja-
lec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov 
in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na 
način: 6. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za na-
ložbe 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 elektron-
ski sistem objavijo na spletni strani MKGP in agencije.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vlaga-
telja. Če gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, se predračun glasi 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;
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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 gra-
dnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt 
za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov;

d) pogodba o sodelovanju pri naložbi iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, če gre za vlagatelja iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.

13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija 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 tega javnega razpisa. Sredstva se 
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnju-
jejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno 
mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk 
iz 1. točke 7. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev 
za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo mini-
malnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog na javni razpis dve ali več vlog enako število 
prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena 
Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponde-
riranja meril za izbor vlog, določenega v javnem razpisu, 
in sicer na način:

– Ekonomski vidik naložbe: 35 odstotkov;
– Geografski vidik upravičenca: 25 odstotkov;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov;
– Družbeno socialni vidik: 12 odstotkov;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 odstotkov;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 odstotkov.
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 agencija.

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za iz-
plačilo sredstev, če ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril 
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, saj 
tako ustvarjeni pogoji 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 mora-
jo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev; v primeru kolektivnih na-
ložb, ki jih izvaja skupina kmetov, zahtevek vloži vodilni 
partner;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na agencijo, razen 
zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. čle-
na Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana;

c) v primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev 
mora biti naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za 
izplačilo sredstev in plačani vsi računi. V primeru dveh 
ali več zahtevkov za izplačilo sredstev mora biti zaklju-
čen 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, elektronske in e-ra-
čune,

– 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 obli-
ki lastnih sadik večletnih rastlin, lastnega dela upravi-
čenca pri ureditvi trajnih nasadov, postavitvi rastlinja-
kov, postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo doma-
čih živali oziroma postavitvi obor za rejo gojene divjadi 
ter pri gradnji enostavnih ali nezahtevnih objektov, 
mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev pri-
ložiti popis izvedenih del in materiala, ki mora biti 
potrjen s strani KGZS, Inštituta za hmeljarstvo in pi-
vovarstvo RS (velja za hmeljarstvo) ali odgovornega 
projektanta;
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f) v primeru naložb v zahtevne ali manj zahtevne 
objekte mora imeti upravičenec ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje in 
projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID 
in uporabno dovoljenje mora hraniti na kraju samem ter 
ju predložiti na zahtevo agencije;

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 gra-
ditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le 
v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtni-
ška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če 
so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, sta 
vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo agencije;

j) upravičenec mora v primeru nakupa mehani-
zacije, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, dokument, ki 
to izkazuje, hraniti na kraju samem ter ga predložiti na 
zahtevo agencije;

k) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obli-
ki lastnega lesa upravičenca agencija 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 agencija pri-
dobi 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 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

n) če je strošek naložbe določen v Seznamu upra-
vičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Pri-
loga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži 
račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži tri ponudbe;

o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca. Če gre za upravičenca iz 12. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa, se mora račun glasiti na vse 
člane skupine kmetov;

p) 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;

q) 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;

r) upravičenec lahko predlaga spremembo časovne 
dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po iz-
daji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka 
za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, dolo-
čene v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. čle-
nom zakona, ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša 
rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar 
ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju tega jav-
nega razpisa.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob 
vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev skladno s 26. čle-
nom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
b) pri naložbah v postavitev sadovnjakov, vinogra-

dov, oljčnikov, hmeljišč in trsnic ter naložbah v mreže 
proti toči v sadovnjakih in oljčnikih morajo biti nasadi 
oziroma mreža proti toči, ki so predmet naložbe, vpisani 
v RKG;

c) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev standar-
dom Evropske unije končati v 24. mesecih od datuma 
ustanovitve kmetijskega gospodarstva;

d) pri naložbi v nakup kmetijskega zemljišča mora 
biti upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča v ze-
mljiško knjigo;

e) pri naložbi v postavitev oziroma obnovo sadov-
njakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč ter nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, v nakup in posta-
vitev mrež proti toči, v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor 
za rejo gojene divjadi ter ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi iz 4., 5., 7., 8., 9. in 10. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec predložiti 
popis izvedenih del, ki ga pripravi neodvisni kmetijski 
strokovnjak;

f) če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje 
obseg živinorejske pro izvodnje, mora upravičenec ob 
zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:

– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z ži-
vinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 
170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi ali

– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 
2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko 
gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na vodovarstvenih območjih;

g) če gre za majhne naložbe iz prve alineje 3. toč-
ke 2. poglavja tega javnega razpisa, mora kmetijsko 
gospodarstvo 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. tega 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 5 Uredbe, ki je Priloga št. 12 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ali dejan-
ski prihodki in odhodki iz zadnjega izkaza poslovnega 
izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra;

h) če gre za upravičenca, ki izvaja naložbe v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke prve-
ga odstavka 11. člena Uredbe, ter se naložba nanaša 
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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 
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

i) če gre za upravičenca iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, morajo biti člani sku-
pine kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem 
premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe.

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 mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

5. Vlagatelj lahko v skladu s 105. členom Uredbe 
uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti 
javne podpore (ne velja za majhne naložbe), če so iz-
polnjeni naslednji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora vlagatelj 
napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predpla-
čilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

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 priložiti tudi podaljša-
no bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o iz-
vajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, pove-
zanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni 
list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe 
Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o do-
polnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta 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), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopol-
nitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in iz-
voznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprosti-
tvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, 
spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) 
št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, 
(ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi 
uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, 
(ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (Besedilo velja za 
EGP), (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1).

6. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 18. november 2019.

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 odgovorna 
ARSKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU agencija 
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 iz Priloge 2 
Uredbe, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

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 agencijo 
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.
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9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija 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, agencija upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4102-9/2016-2 Ob-3489/16

Na podlagi 18.s, 18.š in 98.b člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12 in 39/16; v nadaljnjem 
besedilu: ZSV), Resolucije o nacionalnem programu so-
cialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, 
št. 39/13), Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov (Uradni list RS, št. 70/16) ter 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13) Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova 
ulica 28, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov  

za leto 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje soci-

alnovarstvenih programov za leto 2017 (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvoj-
nih socialnovarstvenih programov za leto 2017, ki jih 
izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki 
imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu 
določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, 
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene 
v javnem razpisu, ali je njeno delovanje na področju pri-
javljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta 
ali drugega temeljnega akta organizacije.

A. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih 
ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

1. preprečevanje nasilja, programi za pomoč žrtvam 
nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja: pro-
grami, ki vključujejo materinske domove, varne hiše, 
zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informa-
cijske in svetovalne programe, programe za obravnavo 
žrtev spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, 
drugi preventivni programi na področju preprečevanja 
nasilja,

2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, 
motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvo-
jenosti): programi, ki vključujejo programe terapevtskih 
skupnosti in druge programe, ki omogočajo nastanitev 
za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami spre-
jemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo 
uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centre 
za reintegracijo uporabnikov v družbo, programe za 
vzporedno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog 
ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za 
uživalce drog (dnevni centri), programe sprejemališč in 
zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, pro-
grame zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za 
uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim 
delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, 
potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjše-
vanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi 

odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni 
centri), programe zmanjševanja škode na področju drog 
kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle 
v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in 
svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni cen-
tri), skupine za samopomoč, programe zmanjševanja 
škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje 
s terenskim delom, programe za osebe, ki imajo težave 
na področju motenj hranjenja ali drugih oblik zasvoje-
nosti (npr. zasvojenost z igrami na srečo, zasvojenost 
z digitalnimi napravami, spletom in spletnimi storitvami),

3. duševno zdravje: programi, ki vključujejo stano-
vanjske skupine s celovito celodnevno podporo, preho-
dne stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupi-
ne, informacijske in svetovalne programe ter programe 
telefonskega svetovanja, programe dnevnih centrov, 
centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi teža-
vami v duševnem zdravju ter programe zagovorništva,

4. brezdomstvo: zmanjševanje tveganja revščine, 
odpravljanje posledic revščine: programi, ki vključujejo 
informacijske in svetovalne programe s terenskim de-
lom, sprejemališča, nastanitvene programe (zavetišča 
za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami 
odprtega tipa, nastanitvene stanovanjske podpore),

5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno 
družinsko življenje in mladostniki s težavami v odra-
ščanju: programi, ki vključujejo svetovalno skupnostno 
socialno delo za otroke in mladostnike, informacijske in 
svetovalne programe ter programe telefonskega sveto-
vanja, programe koordinacije, podpore in izvajanja po-
moči in samopomoči, dnevne centre s terenskim delom, 
podporo in samopomoč, ter specializirane preventivne 
programe, namenjene otrokom in mladostnikom s teža-
vami v odraščanju,

6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali po-
trebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: 
programi, ki vključujejo dnevne centre, programe skupin 
za samopomoč, programe prostovoljskega dela starej-
ših, programe za pomoč dementnim osebam in pomoč 
njihovim svojcem, programe zagovorništva za starejše,

7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih pro-
gramov za organizacijo in spodbujanje samostojnega 
življenja invalidov: programi, ki vključujejo informacijske 
in svetovalne programe, programe podpore in izvajanja 
pomoči in samopomoči, programe namenjene ohranja-
nju socialnih veščin za gibalno ovirane invalide, bivalne 
skupnosti, programe prilagojene za prevoze študentov 
invalidov,

8. socialno vključevanje Romov: programi, ki vklju-
čujejo informacijske in svetovalne programe ter delo 
na terenu, dnevne centre, programe pomoči in samo-
pomoči,

9. druga področja, ki so namenjena odpravljanju 
socialnih stisk ljudi kot so npr. spodbujanje razvoja pro-
stovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, 
ekonomski migranti in njihovi družinski člani, bivši zapor-
niki, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in 
njihovim svojcem ter žalujočim, podpora žrtvam zlorab 
in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč: programi, 
ki vključujejo informacijske in svetovalne programe ter 
programe koordinacije, podpore ter izvajanja pomoči in 
samopomoči.

B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko 

terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so 
namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (pro-
grami družinske terapije);

– programi za prevoze invalidov, razen prilagojenih 
prevozov za študente invalide;
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– programi večgeneracijskih središč, ki so financira-
ni v okviru Evropske finančne perspektive (2013–2020);

– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 

treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar 
je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli ra-
zloga;

– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne po-
goje ter dosegajo zadostno število točk, če na dolo-
čenem regijskem območju že obstaja program ali ni 
potrebe po takšnem programu glede na predpisano 
mrežo po Resoluciji o nacionalnem programu social-
nega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13-20), 
in je vključen v večletno sofinanciranje s strani mini-
strstva na podlagi sklepov ministra o izboru večle-
tnih programov (sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 
2013, sklep št. 4102-5/2013-8 z dne 26. 2. 2014, 
sklep št. 4102-7/2014-8 z dne 5. 3. 2015, sklep 
št. 4102-5/2015-20 z dne 22. 2. 2016);

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 12.000 evrov za leto 
2017 glede merila za odmero sredstev in način določa-
nja višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov 
iz VII. poglavja tega javnega razpisa.

C. Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne soci-
alnovarstvene programe:

Prijavitelj lahko prijavi javne ali razvojne socialno-
varstvene programe v okviru različnih sklopov:

Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali 
v obdobju od leta 2017 do 2023

V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom 
na voljo daljše časovno obdobje in vključujejo dalj 
časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih 
načrtov obravnave. Program je uporabniku na voljo 
vsak delovni dan ali so organizirani kot mreža progra-
mov enega izvajalca v več regijah. Namen programa 
je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizaci-
ja socialne mreže uporabnika oziroma sodelovanje 
pri oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže 
uporabnika. Izvajalci programa so strokovni delavci 
in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. 
Prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno 
delo strokovnega kadra. Ti programi se že uspešno 
izvajajo in za njihovo izvajanje je potreben stalen 
strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh programih pre-
verjalo strokovno utemeljenost, preizkušenost in sta-
bilnost programa, zato se kot javni socialnovarstveni 
programi lahko prijavijo samo tisti programi, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjujejo tudi dodatne pogoje, do-
ločene s tem javnim razpisom. Ministrstvo bo na po-
sameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, 
ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo 
izvajali v letu 2017

V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na 
voljo za daljše časovno obdobje in v katerih je vna-
prej predvidena določena oblika dela, posamezni upo-
rabniki pa so kontinuirano ali občasno vključeni v pro-
gram. Namen programov je pridobivanje novih socialnih 
izkušenj, novih znanj in učenje socialnih veščin. Progra-
mi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev ali različnih 
usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerja-
njem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na posame-
znem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, ki jih 
lahko prijavitelj prijavi kot en program.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

javne socialnovarstvene programe in razvojne socialno-
varstvene programe:

A. Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovar-
stvenega programa mora izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje:

1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki 
ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu 
določeno neprofitno delovanje,

2. je pravna oseba, ki je na dan prijave registri-
rana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in 
sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z na-
stanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve 
ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po 
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne orga-
nizacije ali status invalidske organizacije ali status dru-
štva v javnem interesu na področju socialnega varstva 
ali družinske politike je njeno delovanje na področju pri-
javljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta 
ali drugega temeljnega akta organizacije. V primeru, da 
je prijavitelj samostojni podjetnik, gospodarska družba 
ali občina, bo prijava zavržena,

3. za prijavljeni program izpolnjuje kadrovske po-
goje, in sicer:

– strokovni vodja po tem javnem razpisu je strokov-
ni delavec po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma 
delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opra-
vljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na 
področju socialnega varstva,

– strokovni delavci po tem javnem razpisu so stro-
kovni delavci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so 
končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno 
delo in imajo opravljen strokovni izpit po ZSV). Strokovni 
delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo 
psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih special-
nih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene 
smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustre-
zno specializacijo in imajo opravljen strokovni izpit po 
ZSV,

– laični delavci z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
so po tem javnem razpisu vsi delavci z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe 
po prejšnji alineji,

– laični delavci z vključno srednjo izobrazbo so po 
tem javnem razpisu vsi delavci, ki imajo srednjo ali nižjo 
izobrazbo,

4. za prijavljeni program izpolnjuje prostorske po-
goje glede na vsebino programa in glede na število 
uporabnikov in pogoje glede tehnične opremljenosti 
(v primeru terenskega dela mora zagotoviti tehnično 
opremo – prilagojeno vozilo), določene s tem javnim 
razpisom,

5. ima za prijavljeni program pregledno, uravnote-
ženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, pri 
čemer je prijavitelj ministrstvo zaprosil za sredstva na 
način, da je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je 
določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa,

6. ima za prijavljeni program urejeno dokumenta-
cijo skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih 
podatkov,

7. ima urejen pritožbeni postopek znotraj organi-
zacije,

8. ima zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje 
prijavljenega programa, kar vključuje prejeta sredstva 
s strani lokalnih skupnosti, delež javnih del, ki je sofi-
nanciran s strani lokalnih skupnosti, donacije, prejeta 
sredstva iz naslova dohodnine za financiranje splošno 
koristnih namenov, članarine, plačane participacije in 
prispevke za udeležbo v programu, ovrednoteno pro-
stovoljsko delo ipd.,
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9. ima za prijavljeni program zagotovljeno kontinui-
rano supervizijo, najmanj 10x letno s strani supervizorja 
z licenco Socialne zbornice Slovenije,

10. prijavljenega programa ne izvaja kot del javne 
službe,

11. ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz 
preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovo-
re o vračilu sredstev in sredstva v skladu z dogovorom 
tudi redno vrača.

B. Prijavitelj javnega socialnovarstvenega progra-
ma mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz toč-
ke A. tega poglavja izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:

– program ima veljavno listino Socialne zbornice 
Slovenije o strokovni verifikaciji javnega socialnovar-
stvenega programa,

– strokovni vodja programa je zaposlen za najmanj 
polovični delovni čas,

– program ima ali finančno podporo lokalne sku-
pnosti ali soglasje lokalne skupnosti za izvajanje pro-
grama.

C. Prijavitelj razvojnega socialnovarstvenega pro-
grama mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 
točke A. tega poglavja imeti pozitivno mnenje Socialne 
zbornice Slovenije o strokovni ustreznosti socialnovar-
stvenega programa, ki ne sme biti starejše od 1. 6. 2016.

Dodatni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
a. za javne socialnovarstvene programe so:
1. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-

blike Slovenije že izvaja.
2. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 

AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2015 
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti 
programu priložen sprejet program pokritja v naslednjih 
letih.

3. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe.

b. za razvojne socialnovarstvene programe je:
1. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-

blike Slovenije že izvaja.
III. Merila za ocenjevnanje/izbor javnih in razvojnih 

socialnovarstvenih programov
Socialnovarstveni programi bodo za posamezno 

merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za 
javne socialnovarstvene programe (splošna in dodatna 
merila) je 60 točk. Zavrnjeni bodo javni socialnovarstve-
ni programi, ki od možnih 60 točk ne bodo zbrali vsaj 
38 točk. Maksimalno število točk za razvojne socialno-
varstvene programe (splošna in dodatna merila) je 52. 
Zavrnjeni bodo razvojni socialnovarstveni programi, ki 
od možnih 52 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk.

Splošna merila za ocenjevanje za javne in razvojne 
socialnovarstvene programe so:

1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 
so v skladu z razpisano vsebino tega javnega razpisa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ran-

ljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, stro-
kovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo 

cilji programa in število ur vključenosti posameznega 
uporabnika v program in v določenem časovnem obdo-
bju omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalvi-

ranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen 
v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene 
obveznosti:

– program ima izdelan celovit način evalviranja do-
seganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni 
sistem zunanjega evalviranja ter pri tem opravlja vse 
dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator programa 
primerja doseganje ciljev znotraj sorodnih programov. 
Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih 
obveznostih programa (6 točk),

– program ima izdelane druge načine merjenja 
ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija), iz katerih 
lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, 
ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta način ne 
primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki pro-
grama aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih 
programa (4 točke),

– v programu samo delno izvajajo merjenje posa-
meznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo 
uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo 
pri evalvacijskih obveznostih programa (2 točki).

5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo glede 
na merila za odmero sredstev/izračuni:

– program ima ustrezno kadrovsko strukturo, in si-
cer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo 
po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični 
delavci z najmanj višjo strokovno izobrazbo in imajo 
opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialne-
ga varstva (8 točk),

– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo, in 
sicer so v programu zaposleni laični delavci z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo in nimajo opravljenega pre-
izkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva 
(5 točk),

– program nima zadovoljive kadrovske strukture iz 
prve in druge alineje tega merila (2 točki).

6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih 
sofinancerjev:

– prijavljeni program ima zagotovljeno sofinancira-
nje programa s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 
30 % vrednosti programa (6 točk),

– prijavljeni program ima zagotovljeno sofinancira-
nje programa s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 
25 % vrednosti programa (4 točke),

– prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanci-
ranje programa s strani drugih virov najmanj 30 % vre-
dnosti (2 točki),

– prijavljeni program ima zagotovljeno sofinanci-
ranje programa v nižjih vrednostih kot v prejšnjih treh 
alinejah s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov (1 toč-
ka).

Dodatna merila za ocenjevanje javnih socialnovar-
stvenih programov so:

1. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 
interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 
organizacije ali status invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. Izvajalci programa so prostovoljci po predpisih, 

ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu:
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– v program so vključeni prostovoljci (vsaj trije ali 
več), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(3 točke),

– v program so vključeni prostovoljci (manj kot tri-
je), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(1 točka),

– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
3. Prijavitelj je za prijavljeni program v zadnjih dveh 

letih pridobil sredstva na centraliziranih evropskih ali 
drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je za prijavljeni program v zadnjih dveh 
letih večkrat pridobil sredstva na centraliziranih evrop-
skih ali drugih mednarodnih razpisih (2 točki),

– prijavitelj je za prijavljeni program v zadnjih dveh 
letih vsaj enkrat pridobil sredstva na centraliziranih 
evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (1 točka),

– prijavitelj za prijavljeni program ni pridobil sred-
stev na centraliziranih evropskih in drugih mednarodnih 
razpisih (0 točk).

4. V programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
(dokazilo: potrdilo fakultete) v tekočem ali preteklem 
koledarskem letu:

– v programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
(2 točki),

– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in 
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne de-
lavce (0 točk).

5. Program je bil s strani ministrstva že sofinanciran 
kot večletni program v okviru prejšnjih javnih razpisov:

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 2 obdobji ali več (6 točk),

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 1 obdobje (4 točke),

– program še ni bil sofinanciran kot večletni pro-
gram (0 točk).

Dodatna merila za ocenjevanje razvojnih socialno-
varstvenih programov:

1. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 
interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 
organizacije ali status invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. Izvajalci programa so prostovoljci po predpisih, 

ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu:
– v program so vključeni prostovoljci (vsaj trije ali 

več), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(3 točke),

– v program so vključeni prostovoljci (manj kot tri-
je), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(1 točka),

– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
3. Prijavitelj programa je bil za prijavljeni program 

v letu 2016 sofinanciran kot enoletni program s strani 
ministrstva:

– prijavitelj je bil v letu 2016 sofinanciran kot enoletni 
program (2 točki),

– prijavitelj ni bil v letu 2016 sofinanciran kot enoletni 
program (0 točk).

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za social-

novarstvene programe v letu 2017 je 3.800.000 evrov. 
Sredstva se bodo najprej namenila za javne social-
novarstvene programe, v nadaljevanju pa za razvojne 
socialnovarstvene programe.

Sofinancirani bodo razvojni socialnovarstveni pro-
grami, ki bodo dosegli najvišje število točk, do porabe 

sredstev. V primeru, da bo več razvojnih socialnovar-
stvenih programov doseglo enako število točk, bodo 
imeli prednost programi z višjim številom točk pri splo-
šnih merilih za ocenjevanje št. 1, 2, 3 in 5, pri čemer se 
upoštevajo splošna merila za ocenjevanje v navedenem 
vrstnem redu.

Socialnovarstveni programi se bodo sofinan-
cirali v okviru programa 2004 Programi socialnega 
varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 
2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov 
socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: 
javni socialnovarstveni programi in razvojni socialno-
varstveni programi.

Način sofinanciranja za javne socialnovarstvene 
programe v obdobju od leta 2017 do 2023:

Za leto 2017 bo višina sredstev sofinanciranja za 
javne socialnovarstvene programe določena s skle-
pom o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega 
razpisa. Za obdobje od leta 2018 do leta 2023 bo 
za izbrane javne socialnovarstvene programe zago-
tovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe o so-
financiranju za posamezno leto na osnovi izračuna 
iz VII. poglavja tega javnega razpisa, in upošteva-
nju osnov za odmero stroškov dela, ki bo objavljena 
v javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstve-
nih programov za posamezno tekoče leto, pri čemer 
bodo upoštevana razpoložljiva proračunska sredstva 
v posameznem letu. V primeru, da se bodo zmanjša-
la proračunska sredstva, bo predstojnica ministrstva 
izdala poseben sklep.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev 
v letu 2017, bo predstojnica ministrstva izdala sklep, 
s katerim bo določila obseg sredstev v letu 2017 za 
vse na tem javnem razpisu izbrane socialnovarstve-
ne programe ter socialnovarstvene programe, ki se 
sofinancirajo na podlagi sklepov ministra o izboru 
večletnih programov (sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 
18. 2. 2013, sklep št. 4102-7/2014 z dne 26. 2. 2014, 
sklep št. 4102-8/2014-3 z dne 16. 4. 2015, sklep 
št. 4102-5/2015-20 z dne 22. 2. 2016).

Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb o sofinan-
ciranju za posamezno leto, če se spremeni izvajanje 
socialnovarstvenega programa, razen v primeru, ko mi-
nistrstvo izda soglasje k spremembam iz 9. in 11. člena 
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih progra-
mov (Uradni list RS, št. 70/16).

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sred-
stva za javne socialnovarstvene programe in razvojne 
socialnovarstvene programe, dodeljena s tem javnim 
razpisom (dodeljena v skladu z letno pogodbo o sofi-
nanciranju), morajo biti porabljena za stroške nastale 
do 31. 12. 2017. Če pride do odstopanja od pogodbenih 
obveznosti, mora izvajalec sredstva vrniti. Izvajalec, ki 
bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom, 
mora izvesti program v obsegu in vsebini, kot ga je pri-
javil v razpisni dokumentaciji.

VI. Vrsta stroškov
Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvaja-

lec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini 
80 % vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega 
programa, razvidno iz tabele v razpisni dokumentaciji: 
Predvideni prihodki in odhodki v letu 2017.

Upravičeni stroški dela in stroški materiala ter stori-
tev za izvajanje socialnovarstvenih programov so:

– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-
poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki 
delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela 
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po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega 
dela),

– stroški materiala ter storitev, ki so namenjeni kri-
tju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja progra-
ma: stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, 
ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prosto-
rov za izvedbo programa, supervizije, računovodskih 
storitev, pisarniškega materiala, prehrane uporabnikov, 
stroški tiska, distribucije, stroški, ki so povezani s pro-
stovoljskim delom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), ki 
nastanejo po sklenjenih dogovorih (potni stroški, stroški 
prehrane in nastanitve) ipd.

Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu,
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja,
– nastanejo v obdobju za katero je sklenjena po-

godba,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 

javni razpis.

VII. Merila za odmero sredstev in način določanja 
višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov

Ministrstvo bo socialnovarstvenim programom, ki 
bodo izbrani s sklepom ministrice, pristojne za socialno 
varstvo, dodelilo sredstva za stroške dela in stroške 
materiala ter storitev v skladu s prijavljenim socialnovar-
stvenim programom.

Če bo prijavitelj v okviru enega področja prijavil 
več socialnovarstvenih vsebin in bo v delu prijavljene 
vsebine neuspešen, se mu priznajo sredstva za stroške 
dela in stroške materiala ter storitev le za uspešen del 
programa (vsebine).

Če bo prijavitelj prijavil socialnovarstveni program 
z manjšim obsegom, vendar ne manj od polovice, se mu 
prizna strošek dela za vrednost stroška dela in stroškov ma-
teriala ter storitev, kot je socialnovarstveni program prijavil.

A. Stroški dela za leto 2017
Pri javnih socialnovarstvenih programih se odmerja 

stroške dela za vodjo programa (ne glede na število za-
poslenih), strokovne delavce in laične delavce.

Pri razvojnih socialnovarstvenih programih se od-
merja stroške dela samo za strokovne delavce in laične 
delavce.

Odmere veljajo samo za zaposlene, ki so sofinan-
cirani s strani ministrstva.

Pri javnih socialnovarstvenih programih se lahko 
prijavitelju prizna strošek dela za enega strokovnega 
vodjo programa na enega do sedem zaposlenih, ki so 
sofinancirani s strani ministrstva. Pri osmem zaposle-
nem na programu se za dva izmed osmih zaposlenih 
lahko prizna strošek dela drugega strokovnega vodje, pri 
petnajstem zaposlenem na programu se prizna strošek 
dela tretjega strokovnega vodjo itd.

Osnova za odmero stroškov dela: 

Strošek dela / obseg zaposlitve letno (število ur): ¼ zaposlitve letno
522 ur

½ zaposlitve letno
1044 ur

celoletna zaposlitev
2088 ur

za strokovne vodje programov 7.750 evrov 15.500 evrov 31.000 evrov
za strokovne delavce 5.750 evrov 11.500 evrov 23.000 evrov
za laične delavce z najmanj višjo strokovno 
izobrazbo

5.000 evrov 10.000 evrov 20.000 evrov

za laične delavce z vključno srednjo izobrazbo 3.750 evrov 7.500 evrov 15.000 evrov

B. Stroški materiala ter storitev za leto 2017
Izbranim javnim in razvojnim socialnovarstvenim 

programom bodo na zahtevo prijavitelja odobreni stroški 
materiala ter storitev (določeni v VI. poglavju tega javne-
ga razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela.

Izbranim namestitvenim programom (materinski do-
movi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske 
skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske 
skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske 
skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namesti-
tveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne 
uživalce drog), se na zahtevo priznajo stroški materiala 
ter storitev v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela.

Izbranim programom za prilagojene prevoze štu-
dentov invalidov se na zahtevo v pavšalu priznajo stro-
ški materiala ter storitev v višini do 30 % priznanih stro-
škov dela.

C. Izračuni
1. Programi za preprečevanje nasilja, programi za 

pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji 
nasilja:

a. Za programe materinskih domov se odmeri stro-
šek dela za 1 strokovnega delavca na 5 do 6 uporab-
nikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se 
glede na število uporabnikov prizna strošek za več kot 
2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca prizna laični dela-
vec z vključno srednjo izobrazbo ali z najmanj z višjo 
strokovno izobrazbo.

b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih cen-
trov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
na 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri 
programih, kjer se glede na število uporabnikov prizna 
strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako na-
slednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca 
prizna laični delavec z vključno srednjo izobrazbo ali 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo.

c. Za programe, namenjene obravnavi žrtev nasi-
lja (informacijskih in svetovalnih programih), se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur 
delovanja programa na dan in najmanj 30 kontinuirano 
in 50 občasno vključenih uporabnikov na leto, vendar se 
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ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na program. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 20 ur.

d. Za programe, namenjene obravnavi žrtev spolne-
ga nasilja, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delav-
ca na najmanj 30 kontinuirano in 50 občasno vključenih 
uporabnikov na leto. Program mora biti uporabnikom na 
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega 
uporabnika šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh 
mesecev v program vključen najmanj 20 ur.

e. Za programe, namenjene povzročiteljem nasilja, 
se odmeri strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega de-
lavca z vključno srednjo izobrazbo na najmanj 120 vklju-
čenih uporabnikov na leto, od tega 90 kontinuiranih in 
30 občasnih uporabnikov. Program mora biti uporabniku 
na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Pri delu v sku-
pini se za kontinuiranega uporabnika šteje uporabnik, 
ki se v program na letni ravni vključi najmanj 16 ur. Pri 
individualni obravnavi se za kontinuiranega uporabnika 
šteje uporabnik, ki je na letni ravni vključen najmanj 8 ur.

f. Za preventivne programe na področju prepreče-
vanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za 
delovanje koordinatorjev in skupin za samopomoč, in 
sicer največ 1 koordinator (strokovni delavec ali laični 
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo) na posa-
mezno statistično regijo in 150 evrov na vsako zunanjo 
skupino za samopomoč, ki šteje od 8 do 12 uporabnikov.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj 
hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti:

2.1. Visokopražni programi:
a. Za terapevtske (visokopražne) programe brez 

nastanitve, namenjene spreminjanju in utrjevanju ži-
vljenja brez drog ter dnevne centre, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo na najmanj 10 kon-
tinuirano vključenih uporabnikov mesečno in najmanj 50 
občasno ali enkratno vključenih uporabnikov v program 
na leto. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, 
otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upo-
števajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 
1 uro neposrednega dela na družino uporabnika na te-
den. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

b. Za sprejemne centre visokopražnih programov 
in programov brez nastanitve za različne oblike zasvo-
jenosti pri že ogroženih osebah, ki poleg informiranja 
in svetovanja, motivirajo in spodbujajo uporabnike za 
abstinenco in spremembo načina življenja, se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna delavca, pri čemer je lahko 
drugi delavec laični delavec z najmanj višjo strokovno 
izobrazbo na najmanj 50 vključenih uporabnikov na 
mesec. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Ključne bližnje osebe (starši, 
bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri 
čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na 
družino uporabnika na teden.

c. Za programe, namenjene preprečevanju razvo-
ja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih 
in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se 
odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto 
drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi 
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo ali z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo) na 25 različnih uporabnikov 
mesečno, od tega 15 kontinuirano vključenih. Program 

mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan naj-
manj 6 ur. Na program se prizna strošek za največ 2 za-
poslena. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre) 
se upoštevajo v razmerju 1:2, pri čemer se upošteva 
najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporabnika 
na teden. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

d. Za programe zmanjševanja škode na področju 
drog med mladimi in mlajšimi odraslimi se odmeri za 
strošek dela 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delav-
ca za delovanje pisarne za svetovanje in informiranje za 
najmanj 6 ur delovanja na dan. Pri svetovanju (svetoval-
nica) se prizna za strošek dela 1 strokovnega delavca 
za nad 25 mesečno vključenih uporabnikov v osebno 
svetovanje, svetovanje preko telefona ter svetovanje 
na internetu. Za programe, ki vključujejo terensko delo, 
se dodatno prizna strošek dela za 2 strokovnega de-
lavca in 1 laični delavec (koordinatorja terenske ekipe), 
za 750 ur nočnega terenskega dela ali na 35 nočnih 
terenskih akcij.

e. Za programe stanovanjskih skupin (6 do 8 upo-
rabnikov), ki imajo težave zaradi zasvojenosti, v katerih 
gre za namestitev, se odmeri strošek dela za 1 strokov-
nega delavca in 1/2 laičnega delavca z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo.

2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni 
programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: 
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča 
in zavetišča za brezdomne uživalce drog ipd.):

a. Za programe zavetišč s prenočitvenimi kapaci-
tetami in z nočnim dežurstvom za brezdomne uživalce 
nedovoljenih drog, v katerih gre za 24 urno obravnavo 
uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2 strokovna 
delavca in 3 laične delavce z vključno srednjo izobraz-
bo ali z najmanj višjo strokovno izobrazbo na najmanj 
15 vključenih uporabnikov mesečno. Pri nočnem delu se 
upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega.

b. Za nizkopražne programe namenjene užival-
cem drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim 
delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, 
potrebnih vsakodnevne obravnave (dnevni centri ali te-
rensko delo), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca in 1 laičnega delavca z vključno srednjo izo-
brazbo ali z najmanj višjo strokovno izobrazbo, na naj-
manj 20 kontinuirano in 20 občasno vključenih uporab-
nikov na teden, vendar največ za 3 zaposlene na enoto 
(2 strokovna delavca in 1 laični delavec). Program mora 
biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

2.3. Programi povezani z alkoholizmom:
a. Za programe, namenjene osebam, ki so se zna-

šle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacij-
ski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni 
centri), se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca, 
vendar se ne prizna strošek več kot 2 zaposlenih, pri 
čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo na najmanj 50 vključenih upo-
rabnikov na mesec. Program mora biti uporabnikom na 
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur.

b. Za programe zmanjševanja škode zaradi uživa-
nja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim 
delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca na najmanj 200 kontinuirano ali občasno vključenih 
uporabnikov na mesec. Program (pisarne ali terensko 
delo) mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan 
najmanj 6 ur.

c. Za programe, namenjene otrokom in mladostni-
kom s težavami v odraščanju zaradi težav s pitjem al-
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kohola staršev v primarnem družinskem okolju, se od-
meri strošek dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 
25 kontinuirano vključenih uporabnikov in 25 občasno 
vključenih uporabnikov na mesec. Program mora biti 
uporabnikom na voljo vsak delavni dan najmanj 6 ur. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

d. Za programe, v katerih poteka delo v obliki rednih 
tedenskih srečanj skupin, v kateri je od 8 do 12 uporabni-
kov in pri katerih gre za spreminjanje ter utrjevanje novih 
vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 2.000 evrov 
na skupino. Pri skupinah, pri katerih gre predvsem za 
podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, 
pa se odmeri 750 evrov na skupino. Za nad 12 delujočih 
skupin se prizna 1/4 strokovnega delavca.

2.4. Programi na področju motenj hranjenja ali dru-
gih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na srečo, 
zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletni-
mi storitvami ipd.):

a. Za programe, namenjene osebam, ki imajo te-
žave na področju motenj hranjenja (dnevni centri, pisar-
ne za svetovanje in informiranje), se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca na najmanj 12 kontinuirano 
vključenih (najmanj 4 ur mesečno, v skupini pa 8 ur me-
sečno) in najmanj 10 občasno (najmanj 1 uro mesečno) 
ali enkratno vključenih uporabnikov na mesec, vendar 
ne več kot 5 zaposlenih na program. Program mora biti 
uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur.

b. Za programe, namenjene identifikaciji in delu 
s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja za 
razvoj težav, povezanih z motnjami na področju drugih 
oblik zasvojenosti, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca in 1/2 laičnega delavca z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo na najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih upo-
rabnikov na mesec. Program (dnevnega centra ali de-
lovanje pisarne za svetovanje in informiranje) mora biti 
uporabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 
6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

c. Za programe, namenjene osebam, ki imajo teža-
ve na področju drugih oblik zasvojenosti (dnevni centri, 
pisarne za svetovanje in informiranje ter terensko delo), 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
najmanj 12 kontinuirano vključenih (najmanj 8 ur meseč-
no) in najmanj 20 občasno (najmanj 2 uri mesečno) ali 
enkratno vključenih uporabnikov na mesec, in laičnega 
delavca z vključno srednjo izobrazbo, pri čemer je lahko 
3. ali 4. zaposleni laični delavec, vendar se ne prizna stro-
šek za več kot 4 zaposlene na program. Program mora 
biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur.

3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Za stanovanjske skupine s celovito celodnevno 

podporo (16 ur), se na stanovanjsko skupino (4–6 upo-
rabnikov) odmeri strošek dela za 4 zaposlene, in sicer 
1 strokovnega delavca, 1 laičnega delavca z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo, pri čemer sta ostala 2 laična 
delavca z vključno srednjo izobrazbo.

b. Za prehodno stanovanjsko skupino (4–6 uporab-
nikov), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
na stanovanjsko skupino. V primeru več stanovanjskih 
skupin, je lahko drugi zaposleni laični delavec z vključno 
srednjo izobrazbo.

c. Za odprte stanovanjske skupine ali oskrbo na 
uporabnikovem domu (od 8 do 10 uporabnikov), se od-
meri strošek dela za 1 strokovnega delavca, pri čemer 
uporabnik lahko živi v stanovanjski skupini ali v samo-
stojni enoti, vendar se ne prizna strošek za več kot 3 za-
poslene na prijavljeni program.

d. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca na najmanj 12 kontinuiranih upo-
rabnikov. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek največ 2 za-
poslenih na posamezno lokacijo izvajanega programa 
za najmanj 24 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za 
kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v ob-
dobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 
4 ure tedensko.

e. Za programe psihosocialnega svetovanja, infor-
miranja in terenskega dela (PIS), se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca na najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov na mesec. Program mora biti 
uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. 
Prizna se največ 2 zaposlena na posamezno lokacijo 
izvajanega programa. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
najmanj 1 uro tedensko vključen v program.

f. Za programe zagovorništva se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na 80 kontinuirano vklju-
čenih in 100 enkratno vključenih uporabnikov v program 
na leto, vendar ne več kot strošek za 1 zaposlenega na 
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 6 ur mesečno.

4. Programi za brezdomce:
a. Za sprejemališča ali dnevne centre z dnevno 

obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca na najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ stro-
šek za 3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko 
drugi ali tretji delavec laični delavec z vključno srednjo 
izobrazbo ali z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Pro-
gram mora biti uporabnikom na voljo najmanj 6 ur na 
dan. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in 
z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca na najmanj 6 kontinuiranih uporabni-
kov mesečno. Delo v nočnem času se vrednoti v višini 
150 % stroškov dela, pri čemer je lahko vsak naslednji 
delavec laični delavec z vključno srednjo izobrazbo ali 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo, vendar se prizna 
strošek za največ 6 zaposlenih na zavetišče.

c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami od-
prtega tipa se odmeri strošek dela za 1 strokovne-
ga delavca in 1/2 laičnega delavca z vključno srednjo 
izobrazbo ali z najmanj višjo strokovno izobrazbo na 
najmanj 10 uporabnikov mesečno, vendar ne več kot 
strošek 2 zaposlenih na program. Delo v nočnem času 
je vrednoteno v višini 150 % stroškov dela.

d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na naj-
manj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 3 ure tedensko.

e. Za dnevne centre z dnevno obravnavo, teren-
skim delom in dodatnimi aktivnostmi se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 25 kontinu-
irano vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ 
strošek za 4 zaposlene na program, pri čemer je lahko 
drugi, tretji ali četrti laični delavec z vključno srednjo izo-
brazbo ali z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Program 
mora biti uporabnikom na voljo najmanj 6 ur na dan. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane 
za primerno družinsko življenje, ter programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike s te-
renskim delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
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delavca na najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 ob-
časno vključenih uporabnikov mesečno. Program mora 
biti uporabniku na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur, 
vendar se ne prizna strošek več kot 2 zaposlenih, pri 
čemer je lahko drugi delavec laični delavec z vključno 
srednjo izobrazbo ali z najmanj višjo strokovno izobraz-
bo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen 20 ur mesečno, za občasnega 
pa se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 
5 ur mesečno.

b. Za programe, namenjene svetovanju za otroke in 
mladostnike, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca na najmanj 60 svetovanj na mesec, pri čemer 
mora eno svetovanje trajati 1,5 ure. Program mora biti 
uporabnikom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur, 
vendar se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena.

6. Programi za starejše, ki jim grozi socialna izklju-
čenost ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnev-
nem življenju:

a. Za programe dnevnih centrov za starejše se 
odmeri strošek dela za 1/2 strokovnega delavca ali 
laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
na najmanj 400 kontinuirano vključenih uporabnikov 
mesečno. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za 
več kot 2 zaposlena na prijavljeni program. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 4 ure tedensko.

b. Za programe prostovoljskega dela starejših po 
Zakonu o prostovoljstvu se odmeri strošek materiala ter 
storitev v višini 29.000 evrov na 10000 vključenih upo-
rabnikov in strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni 
delavec ali laični z najmanj višjo strokovno izobrazbo) 
na 110 vključenih enot.

c. Za programe pomoči za osebe z demenco in 
pomoči njihovim svojcem se za program svetovanja 
s terenskim delom odmeri strošek 1 strokovnega delav-
ca na svetovalnico, vendar ne več kot 1 zaposleni na 
prijavljeni program. Program mora biti uporabnikom na 
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur.

d. Za programe pomoči za osebe z demenco in 
pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela za 
½ koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec 
z najmanj višjo izobrazbo) na najmanj 35 delavnic in 
260 evrov na posamezno delavnico.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in mreža 
drugih programov za organizacijo in spodbujanje samo-
stojnega življenja invalidov:

a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za in-
valide, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravlja-
nju vsakodnevnih opravil, se odmeri strošek dela za 
1/2 strokovnega delavca in največ 1,5 laičnega delavca 
z vključno srednjo izobrazbo za 4 vključene uporabnike 
v program na dan.

b. Za programe, namenjene ohranjanju socialnih 
veščin za gibalno ovirane invalide, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinui-
rano vključenih uporabnikov, vendar največ za 2 zapo-
slena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični 
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Za senzor-
no ovirane invalide se odmeri strošek dela za 1 strokov-
nega delavca na 20 kontinuirano vključenih uporabnikov, 
vendar je lahko strošek za največ 1 zaposlenega na 
program. Za osebe z gluhoslepoto se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 6 kontinu-
iranih uporabnikov, vendar največ za 3 zaposlene na 
program, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični 
delavec z vključno srednjo izobrazbo ali z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo. Za osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, ki niso vključene v socialnovarstvene storitve, 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kon-
tinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v pro-
gram vključen najmanj 3 ure tedensko.

c. Za informacijske in svetovalne programe, progra-
me koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samo-
pomoči, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca na najmanj 60 uporabnikov, kontinuirano vključenih 
v programu, vendar največ za 1 zaposlenega v progra-
mu. V primeru oseb z gluhoslepoto, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinuira-
nih uporabnikov vključenih v program, vendar največ za 
2 zaposlena v programu. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 
3 ure tedensko.

d. Za prilagojene prevoze težje ali težko gibalno ovi-
ranih študentov invalidov, ki ne morejo uporabljati javne-
ga prevoznega sredstva oziroma potrebujejo prilagojen 
prevoz, se odmeri strošek 3 laičnih delavcev z vključno 
srednjo izobrazbo za upravljanje prilagojenega vozila, 
(v katerem se lahko prevaža vsaj 4 osebe na invalid-
skem vozičku, istočasno), na najmanj 60 kontinuirano 
vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje oseba, ki ima status študenta in je redno vklju-
čena v študijski proces.

8. Programi socialnega vključevanja Romov:
a. Za dnevni center se odmeri strošek dela za 

1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na teden. Program mora biti upo-
rabniku na voljo vsak delovni dan najmanj 5 ur, ven-
dar največ 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni 
programi ter delo na terenu), se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela 
z uporabnikom na leto.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, 
pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, 
ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, 
bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, 
podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, 
žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih 
nesreč ipd.):

a. Za svetovalno informacijske programe se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega de-
lavca z vključno srednjo izobrazbo ali z najmanj višjo stro-
kovno izobrazbo na najmanj 1600 ur neposrednega dela 
z najmanj 200 uporabniki, pri čemer mora biti 120 konti-
nuirano vključenih, vendar ne več kot 2 zaposlena na pro-
gram. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

b. Za programe namenjene osebam v dolgovih 
in deložacijah: za individualno poglobljeno svetovanje, 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
mesečno 12 vključenih uporabnikov, od tega 8 kontinu-
iranih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program, pri 
čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo. Za kontinuiranega uporabni-
ka se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 
4 ure tedensko.

c. Za programe, namenjene bivšim zapornikom: za 
individualno poglobljeno svetovanje, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na mesečno 12 vključe-
nih uporabnikov, od tega 8 kontinuiranih, vendar ne več 
kot za 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi 
delavec laični delavec z najmanj višjo strokovno izobraz-
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bo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki 
je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

d. Za programe svetovanja, nudenja psihosocialne 
pomoči, opolnomočenja in zagovorništva migrantov, se 
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na naj-
manj 200 vključenih uporabnikov na leto, od tega naj-
manj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov letno. Pri-
zna se strošek največ za 3 zaposlene, pri čemer je prva 
zaposlitev strokovni delavec, vsaka naslednja zaposlitev 
pa je lahko zaposlitev za laičnega delavca z vključno 
srednjo izobrazbo ali z najmanj višjo strokovno izobraz-
bo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki 
je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
4 ure mesečno.

e. Za programe prostovoljstva se odmeri strošek 
dela za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca 
z vključno srednjo izobrazbo ali z najmanj višjo strokov-
no izobrazbo na najmanj 12.000 vključenih uporabni-
kov na leto, pri čemer mora biti kontinuirano vključenih 
najmanj 5000 uporabnikov na leto. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 4 ure mesečno.

f. Za programe namenjene žalujočim odraslim, otro-
kom in mladostnikom, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca in 1 laičnega delavca z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo za najmanj 1600 ur neposrednega 
dela na najmanj 200 uporabniki, od tega 100 konti-
nuiranih, vendar ne več kot 2 zaposlena na program. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

VIII. Popolna prijava vsebuje:
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2017-JAVNI SOCIALNOVAR-

STVENI PROGRAMI ali obrazec 2017-RAZVOJNI SO-
CIALNOVARSTVENI PROGRAMI;

– kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temelj-
nega akta;

– v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravlja-
nje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa 
humanitarne organizacije ali statusa invalidske organi-
zacije ali statusa društva v javnem interesu na področju 
socialnega varstva ali statusa društva v javnem interesu 
na področju družinske politike, predloži temeljni akt ozi-
roma statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost 
ali naloge, ki jih opravlja;

– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi 
za strokovne delavce po ZSV in laične delavce (za vse 
zaposlene, ki so jih prijavili v programu za sofinanciranje 
s strani ministrstva);

– za javne socialnovarstvene programe fotokopijo 
pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje progama za 
najmanj polovični delovni čas;

– za javne socialnovarstvene programe fotokopijo 
delovne knjižice, izpis Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja 
v RS po 1. 1. 2009; če zavarovanje po tem datumu ni 
razvidno iz delovne knjižice, potrdilo delodajalca o šte-
vilu let delovne dobe ali drugo ustrezno potrdilo za vodjo 
programa;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa 
(pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, na-
jemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovo-
ljenja za prilagojeno vozilo;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega programa, 
z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na prija-

vljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinanciranju 
se upoštevajo pogodbe ali sklepi o sofinanciranju za 
leti 2016 in 2017 (s strani Zavoda RS za zaposlovanje 
(dokazilo za javna dela, iz katerega je razviden delež in 
višina sofinanciranja s strani občine), drugih državnih or-
ganov, lokalnih skupnosti, sredstev s strani EU, donator-
ske pogodbe, sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). 
Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejavnosti prijavitelja 
so izkazani prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa 
prijavitelja o sofinanciranju programa iz navedenih sred-
stev za razvojne in javne socialnovarstvene programe;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja 
z licenco Socialne zbornice Slovenije za leto 2017;

– za javne socialnovarstvene programe veljavno 
listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije;

– za javne socialnovarstvene programe soglasje 
lokalne skupnosti za izvajanje programa ali dokazilo 
o finančni podpori lokalne skupnosti;

– za javne socialnovarstvene programe dokazila 
o sofinanciranju za sredstva, pridobljena na centralizi-
ranih evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (sklep 
o sofinanciranju prijavljenega programa ali pogodba);

– za javne socialnovarstvene programe fotokopijo 
potrdila fakultete o obvezni praksi študenta oziroma 
študentov;

– za razvojne socialnovarstvene programe potrdilo 
o vlogi za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slove-
nije ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice 
Slovenije;

– za razvojne socialnovarstvene programe je prija-
vitelj dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slove-
nije do 31. 1. 2017. Šteje se, da je mnenje prispelo pra-
vočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano 
do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 
1000 Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti 
kot priporočena pošiljka;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na 
mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z ži-
gom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje 
z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno.

2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca;
– odločbo prijavitelja o statusu v javnem interesu;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2015 od 

AJPES-a za prijavitelje, ki kandidirajo za sofinanciranje 
javnih socialnovarstvenih programov;

– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 
s področja socialnega varstva za strokovne delavce;

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe.

3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. po-
glavja tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopol-
nitve prijave morajo biti predložene na način iz 4. točke 
tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave za 
javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih progra-
mov za leto 2017«.

4. Prijave je treba poslati za vsak socialnovarstveni 
program posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana.

Priporočljivo je, da je na ovojnici prilepljena ustre-
zno izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske ovojnice) 
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razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil 
prijave kot je določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti 
za založitev ali predčasno odprtje prijave.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako:

»Prijava – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih 

programov za leto 2017«
Področje javnega razpisa (vpišite pod katero podro-

čje javnega razpisa se prijavljate): _____
Način sofinanciranja (vpišite za kateri sklop se pri-

javljate): ________________________
– javni socialnovarstveni programi,
– razvojni socialnovarstveni programi.
5. Vsak posamezni socialnovarstveni program mora 

biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložen v po-
sebni kuverti. Prijave z več programi v eni kuverti bodo 
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka 
in prijavitelju vrnjene!

6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predlo-
žene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vr-
njene prijavitelju.

Nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavi-
teljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake 
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka oce-
njevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane 
na predpisanem obrazcu.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene 

programe je 16. december 2016, rok za razvojne soci-
alnovarstvene programe je 5. januar 2017.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-
dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana, ali če je 
zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, bodo zavržene.

X. Odpiranje
Komisija bo z odpiranjem prispelih prijav za jav-

ne socialnovarstvene programe začela dne 19. decem-
bra 2016, za razvojne socialnovarstvene programe dne 
9. januarja 2017 v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 
Ljub ljana.

Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis 
prispelo več kot 10 prijav za javne socialnovarstvene 
programe in več kot 20 prijav za razvojne socialnovar-
stvene programe, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo 
o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika 
»novice«, dan pred datumom odpiranja.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile 
popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolnitev je 8 dni 
od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo prija-
viteljem posredovan po ZUP-u, na naslov prijavitelja, ki 
je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela 
prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skla-
du s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.

V primeru dopolnitve le-to prijavitelji posredujejo 
na ministrstvo in na Socialno zbornico Slovenije, Kose-
ška 8, 1000 Ljub ljana.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 

vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega jav-
nega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljeni 
program ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo 
prijava zavrnjena.

V primeru, če bo prijavitelj za javne socialnovarstve-
ne programe ali razvojne socialnovarstvene programe 
zaprosil za sofinanciranje s strani ministrstva za manj 
kot 12.000 evrov oziroma bo prijava ocenjena na manj 
kot 12.000 evrov, bo prijava zavržena.

Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikova-
la predlog socialnovarstvenih programov za sofinan-
ciranje, o čemer bo s sklepom odločila predstojnica 
ministrstva.

O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 
na predlog komisije s sklepom odločila predstojnica 
ministrstva.

Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji za javne socialnovarstvene 
programe in razvojne socialnovarstvene programe bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, in sicer 
za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema 
poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da 
je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa o izboru
Predstojnica ministrstva bo izdala sklep o izbo-

ru javnih socialnovarstvenih programov predvidoma 
do konca januarja 2016 in sklep o izboru razvojnih 
socialnovarstvenih programov predvidoma do sredine 
marca 2017. Prijaviteljem, katerih prijava bo zavrnjena 
ali zavržena, bo predstojnica ministrstva izdala sklepe 
o zavrnitvi ali zavrženju.

Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo 
je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 
Ljub ljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi 
zoper sklep bo odločilo ministrstvo.

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo 
bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku petnajst dni. Pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 
obrazcu: Javni socialnovarstveni programi 2017 ali Ra-
zvojni socialnovarstveni programi 2017, ki so dosegljivi 
na spletni strani ministrstva (javna naročila/javni razpisi).

2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 
01/369-78-28 (Mateja Rovtar), 01/369-77-82 (Karmen 
Mitrovič), ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 
11 ure in od 13. do 15. ure.

3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za 
vse zainteresirane organizirano dne 8. decembra 2017 
ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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Priloga 1: označitev kuverte

 

 

Priloga 1 označitev kuverte 
 
(izpolniti, izrezati ter nalepiti na sprednjo stran kuverte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(izpolniti, izrezati ter nalepiti na hrbtno stran kuverte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POŠILJATELJ: 

 
PRIJAVA - NE ODPIRAJ! 

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA 
LETO 2017« 

PODROČJE  JAVNEGA RAZPISA (vpišite pod katero področje se prijavljate): _______ 
NAČIN SOFINANCIRANJA (vpišite za kateri sklop se prijavljate): 
________________________________________________ 

 JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI,  
 RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI 

 

Prejemnik: 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 

KOTNIKOVA ULICA 28  

1000 LJUBLJANA 
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Št. 5442-142/2016/14 Ob-3492/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo ter o razveljavitvi 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 Evropskem 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 parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES, EURatom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ura-
dno 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, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 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 in 46/16), Proračuna Repu-
blike 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 po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni 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, 36/16 in 58/16), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spre-
membo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 
90/12), Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomo-
či za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 
št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobraževa-
nju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ura-
dni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok 
s posebnimi potrebami (http://www.zrss.si/?rub=9129), 
Kriterijev za usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami 
(http://www.zrss.si/pdf/051113080917_priloga7.pdf) in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravlja-
nja, o podpori št. 9-1/3/MIZŠ/0 javnemu razpisu, z dne 
22. 11. 2016 (št. 3032-143/2016/9), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
»Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom  

s posebnimi potrebami in njihovim družinam«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega 

organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

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

Javni razpis za izbor operacij delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju 
OP 2014–2020), prednostne osi 9: Socialna vključe-
nost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostne 
naložbe 9.1: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje 
enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje za-
posljivosti; specifičnega cilja 9.1.3: Preprečevanje zdrsa 
v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševa-
nje neenakosti v zdravju.

2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
V skladu z OP 2014–2020 gre v okviru javnega 

razpisa za ukrep, ki predvideva razvoj oziroma nad-
gradnjo in izvajanje preventivnih programov, ki se bodo 
izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) 
v strokovnih centrih za celostno obravnavo otrok in 
mladostnikov iz socialno ogroženih okolij oziroma otrok 
in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost zaradi 
različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja 
zmožnosti socialnih in kulturnih kompetenc, ki se lahko 
izvaja tudi v okviru mreže strokovnih institucij. Mreža 
strokovnih institucij oziroma t. i. strokovnih centrov za 
podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potreba-
mi in njihovim družinam bo omogočila celostno obrav-
navo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Gre 
za skupino otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno 
izključenost, saj gre za ranljivo skupino, ki se težje vklju-
čuje v širše okolje in družbo ter tudi na trg dela. V okviru 
strokovnih centrov bomo omenjeno ciljno skupino opol-
nomočili oziroma povečali njihove zmožnosti socialnih in 
kulturnih kompetenc, pri čemer bodo navedene aktivno-
sti v skladu z OP 2014–2020 izvedene v okviru mreže 
strokovnih institucij.

b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti za vzpostavitev strokovnih centrov za podporo 
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in nji-
hovim družinam, ki bodo povezani v nacionalno mrežo 
strokovnih institucij.

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev strokovnih 

centrov za celostno obravnavo otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami. Strokovni centri bodo središče 
visoko kompetentnih strokovnjakov, ki bodo z novimi 
rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili pod-
poro otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, 
njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim instituci-
jam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi 
potrebami. Strokovni centri bodo povezovalne institucije 
med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi usta-
novami in družino.

Osrednjega pomena je delo z otrokom oziroma 
mladostnikom s posebnimi potrebami, ki tvega socialno 
izključenost zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj in zato potrebuje celostno obravnavo.
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V okviru javnega razpisa je predvidena vzpostavi-
tev 10 strokovnih centrov, ki so natančneje opredeljeni 
v nadaljevanju javnega razpisa.

Vzpostavitev nacionalne mreže strokovnih institucij, 
ki jo bodo sestavljali strokovni centri, je pilotni projekt, 
s katerim bodo opredeljene potrebne kadrovske in ma-
terialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, 
ustrezne normative in potrebna sredstva za zagotavlja-
nje podpore celostni obravnavi otrok oziroma mladostni-
kov s posebnimi potrebami.

Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike 
pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mla-
dostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot 
so: celovita podpora vrtcem in šolam, izdelava individu-
aliziranih programov, svetovanje in strokovna podpora 
strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, 
učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in 
pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma 
mladostniku s posebnimi potrebami.

Strokovni centri bodo institucije, ki v okviru javne 
službe že izvajajo javno-veljavne programe za otroke 
oziroma mladostnike s posebnimi potrebami.

V Sloveniji imamo 6 javnih zavodov za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami, 27 osnovnih šol s prilagojenim programom (v na-
daljevanju: OŠPP) in 21 osnovnih šol, ki imajo tudi od-
delke s prilagojenim programom osnovne šole z nižjim 
izobrazbenim standardom in posebnim programom za 

otroke oziroma mladostnike z zmerno, težjo in težko mo-
tnjo v duševnem razvoju. Te šole in zavodi v okviru javne 
službe sicer že nudijo dodatno strokovno pomoč za pre-
magovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrokom 
oziroma mladostnikom, ki so vključeni v redne vrtce in 
šole ali zavode. Drugih oblik pomoči, kot so celovita 
podpora šolam, izdelava individualiziranih programov, 
svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev, razvoj 
in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme 
ter osebno svetovanje in pomoč družinam in otroku 
oziroma mladostniku, ki so nujne in ključne za otrokov 
optimalen razvoj, pa se ne izvajajo v celoti, torej v obliki 
celostne pomoči.

Vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami v redno izobraževanje je ključna, vendar je treba 
rednim vrtcem in šolam pri tem nuditi strokovno podporo 
in pomoč. Strokovni delavci v zavodih za vzgojo in izo-
braževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi in v OŠPP so usposobljeni za delo s posameznimi 
skupinami otrok in mladostnikov glede na vrsto njihovih 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, za katere so zavodi 
in šole ustanovljeni. Če imajo otroci oziroma mladostniki, 
ki obiskujejo programe v teh institucijah, več motenj, si 
med seboj izmenjujejo strokovno pomoč tudi ti zavodi 
in šole.

Z vzpostavitvijo mreže strokovnih centrov se bo 
v skladu z OP 2014–2020 spremljalo naslednje kazalni-
ke učinka in rezultata:

– Kazalnik učinka:

Kazalnik (naziv kazalnika) Merska 
enota 

Sklad Kategorija 
regije 

Ciljna vrednost 
(2023) 

Vir podatka Pogostost 
poročanja 

Število vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, vključenih v mrežo 

Število ESS Celotna 
Slovenija 

50 Spremljanje Letno 

V kazalnik se štejejo sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi, opredeljeni v točki 2.3.b) tega razpisa, s katerimi 
ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju pri celostni obravnavi otroka oziroma mladostnika s posebnimi 
potrebami.

– Kazalnik rezultata:

Kazalnik Kategorija 
regije 

Merska 
enota za 
kazalnik 

Izhodiščna 
vrednost 

Merska 
enota za 
izhodišče
in cilj 

Ciljna 
vrednost 
(2020)

Vir podatkov Pogostost 
poročanja 

Delež vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, ki bodo 6 mesecev 
po zaključku podpore vključeni 
v mrežo

Celotna 
Slovenija

Odstotek 1 Razmerje 50 Spremljanje Enkrat 
letno 

Kot navedeno, v Sloveniji šole in zavodi otrokom 
in mladostnikom s posebnimi potrebami že nudijo do-
datno strokovno pomoč v skladu z odločbami o usme-
ritvi, vendar je delež teh storitev v okviru predvidene 
mreže strokovnih centrov težko izmeriti. V okviru pro-
jekta predvidevamo, da bo tudi druge storitve strokov-
nih centrov, ki bodo zagotavljale celostno obravnavo 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izvajalo 
in uporabljalo okoli 50 % vzgojno-izobraževalnih zavo-
dov in bodo sodelujoči v projektu vsaj 6 mesecev po 
zaključku projekta.

Poleg navedenih kazalnikov bomo v okviru javnega 
razpisa spremljali še naslednje:

– število vključenih otrok oziroma mladostnikov 
s posebnimi potrebami,

– število vključenih družin,

– število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje 
strokovnih nalog,

– število izvedenih izobraževanj s številom udele-
žencev,

– število podpisanih dogovorov s sodelujočimi 
vzgojno-izobraževalnimi zavodi ali drugimi institucijami 
(točka 2.3.b) tega javnega razpisa).

Ciljne skupine so otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami, ki tvegajo socialno izključenost ter njihove 
družine in strokovni delavci, ki delajo z njimi.

2.3. Prijavitelji, sodelujoči
a) Prijavitelji so zavodi za vzgojo in izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadalje-
vanju: zavodi OPP) ter OŠPP.

Izbranih bo 10 projektov za sofinanciranje, ki jih bo 
prijavilo 10 prijaviteljev.



Stran 2608 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prijavitelji lahko po potrebi k sodelovanju pozovejo 
tudi konzorcijske partnerje (oblikujejo konzorcij in sklenejo 
konzorcijsko pogodbo) ali posamezne strokovnjake:

– za specialno-pedagoško diagnostiko,
– s področja praktičnega dela z otroki in mladostniki 

s posebnimi potrebami,
– ki imajo reference na področju razvojnega oziroma 

raziskovalnega dela za celostno obravnavo določene sku-
pine otrok in mladostnikov,

– ki imajo reference na področju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju,

– ki imajo pridobljene licence za delo z otroki oziroma 
mladostniki določene skupine otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami,

– ki imajo uveljavljeno prakso vzpostavljanja podpor-
nega okolja za otroke oziroma mladostnike s posebnimi 
potrebami,

– ki imajo didaktične pripomočke in izdelane prila-
goditve,

– ki izvajajo posebne inovativne projekte za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami (npr. umetnost, šport 
in podobno) …

Če bo prijavitelj k sodelovanju povabil konzorcijske 
partnerje, mora že v okviru prijave oblikovati konzorcij, kar 
izhaja iz konzorcijske pogodbe, ki se mora v tem primeru 
priložiti prijavi.

Konzorcijski partnerji v projektu so lahko zavodi OPP, 
OŠPP, osnovne šole, ki imajo oddelke s prilagojenim pro-
gramom in svetovalni centri za otroke, mladostnike in 
starše. V tem primeru je prijavitelj na razpis poslovodeči 
konzorcijski partner. Poslovodeči konzorcijski partner je 
v imenu konzorcija podpisnik pogodbe o sofinanciranju in 
je odgovoren za izvedbo projekta ter poroča o izvajanju 
projekta ministrstvu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 
Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo 
projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je 
priložena k razpisni dokumentaciji točka 8.5.a).

Prijavitelj bo lahko sodeloval tudi s posameznimi zu-
nanjimi strokovnjaki. Razmerje z njimi bo uredil v okviru 
upravičenih stroškov, navedenih v 11. točki javnega raz-
pisa.

b) Sodelujoči
Sodelujoči v operaciji so lahko vrtci, šole, zavodi OPP, 

družine z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potreba-
mi in druge institucije, ki delajo z otroki oziroma mladostni-
ki s posebnimi potrebami. Ti sodelujejo v operaciji brez 
finančnih posledic, to pomeni, da do uveljavljanja stroškov 

niso upravičeni. Z njimi, razen z otrokovo družino, prijavi-
telj oziroma poslovodeči konzorcijski partner (v primeru 
konzorcija) podpiše dogovor o sodelovanju (vzorec je del 
razpisne dokumentacije opredeljene v točki 8 javnega raz-
pisa, Priloga 6).

Sodelovanje temelji na pomoči posameznemu otroku 
oziroma mladostniku s posebnimi potrebami v skladu z na-
logami strokovnega centra.

Vsak strokovni center mora zagotoviti storitve vsaj 
petim vzgojno-izobraževalnim sodelujočim zavodom ali 
drugim institucijam (iz točke 2.3.b tega razpisa).

2.4. Regijska opredelitev strokovnih centrov
Aktivnosti javnega razpisa se bodo izvajale v kohe-

zijski regiji Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju: KRVS) in 
kohezijski regiji Zahodne Slovenije (v nadaljevanju: KRZS).

V okviru javnega razpisa bo financiranih 10 strokovnih 
centrov:

a) 4 strokovni centri za celotno državo glede na posa-
mezne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potre-
bami v skladu z ZUOPP-1:

– 1 center za gluhe in naglušne otroke in mladostnike 
ter otroke in mladostnike z govorno-jezikovnimi motnjami,

– 1 center za otroke in mladostnike z avtističnimi mo-
tnjami,

– 1 center za gibalno ovirane otroke in mladostnike,
– 1 center za slepe in slabovidne otroke in mlado-

stnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter 
otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih po-
dročjih učenja.

Skladno z navedbo v OP 2014–2020 in v skladu 
s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 
1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri 
čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podat-
kov glede števila otrok v vrtcih, števila učencev v osnovnih 
šolah (skupaj z otroki s posebnimi potrebami) in dijakov 
v srednjih šolah (skupaj z otroki in mladostniki s poseb-
nimi potrebami) po kohezijskih regijah, ki znaša 45,40 % 
za KRVS in 54,60 % za KRZS. Za navedene 4 centre se 
načrtuje poraba 40 % razpoložljivih sredstev tega javnega 
razpisa, torej največ 1.600.000,00 EUR.

b) 6 strokovnih centrov po območjih znotraj kohezijske 
regije, pri čemer vsak center vključuje otroke in mlado-
stnike z motnjami v duševnem razvoju iz posameznega 
območja, in sicer 4 strokovni centri v KRVS in 2 strokovna 
centra v KRZS.

Natančneje so regijska območja prikazana na Sliki 1: 
Regijska opredelitev strokovnih centrov:

* Občina Litija se za namene izvajanja Operativnega programa 2014–2020 uvršča v KRZS (Osrednjeslovenska regija).
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Način delitve sredstev po območjih znotraj kohezij-
ske regije je določen glede na lokacijo izvajanja aktiv-
nosti (to je sedež centra), in sicer na podlagi razmerja 
OŠPP v celotni Sloveniji (v KRZS 9 OŠPP in 18 OŠPP 
v KRVS).

Razmerje delitve sredstev po kohezijskih regijah 
je 66,67 % za KRVS in 33,33 % za KRZS. Za navede-
nih 6 regijskih centrov se načrtuje poraba v višini 60 % 
sredstev razpoložljiv sredstev tega javnega razpisa, 
torej največ 2.400.000,00 EUR.

Vsak izbrani prijavitelj (upravičenec) bo opravljal 
naloge enega strokovnega centra. Pod točko 2.4.a) 
bodo izbrani prijavitelji opravljali naloge strokovnega 
centra za opredeljene skupine otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami za celotno Slovenijo. Pod točko 
2.4.b) bodo izbrani prijavitelji nudili storitve strokovne-
ga centra znotraj opredeljenega regijskega območja 
(v nadaljevanju: regijsko območje delovanja centra), 
kot je prikazano na sliki 1: Regijska opredelitev stro-
kovnih centrov.

2.5. Pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati
a) Naloge strokovnih centrov
Strokovni centri izvajajo naslednje dejavnosti:
– specialno-pedagoško diagnostiko,
– svetovanje in strokovno podporo,
– izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in 

opreme,
– razvoj strokovnega dela.
b) Področja delovanja strokovnega centra
Strokovni centri se, glede na potrebe posamezne-

ga otroka oziroma mladostnika, aktivno vključujejo že 
v pomoč otrokom oziroma mladostnikom z razvojnimi 
zaostanki in otrokom oziroma mladostnikov z rizičnimi 
dejavniki v porodnišnici, pri obravnavi v okviru razvoj-
nih ambulant in vrtcev. Ob sodelovanju z vrtcem se 
pomoč lahko izvaja v vrtcu, v strokovnem centru ali na 
domu. V program pomoči se vključujejo strokovnjaki 
različnih področij, kar je odvisno od individualnih potreb 
otroka oziroma mladostnika.

Pomoč strokovnega centra večinskim šolam in 
vrtcem temelji na oblikovanju tesnejših povezav med 
strokovnim centrom ter vrtci in šolami, na podpori in-
kluzivnemu izobraževanju s pomočjo svetovanja, izva-
janja konkretne pomoči in izobraževanja.

Strokovni center s svojimi strokovnimi delavci za-
gotavlja dodatno strokovno pomoč (v nadaljevanju: 
DSP) za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj in svetovalne storitve, vendar lahko v okviru 
razpisa izvaja le dodatne ure, ki ne izhajajo iz odločb 
o usmeritvi. Temeljni cilji pri zagotavljanju DSP so: vi-
soka strokovnost, timsko delo, izvajanje DSP v razredu 
z učiteljem in drugimi sovrstniki, fleksibilnost sistema in 
zagotavljanje izvajalcev različnih profilov.

Poleg izvajanja DSP je v šolah in vrtcih nujna po-
moč pri načrtovanju in izdelavi ter spremljanju in eval-
vaciji individualiziranega programa.

Učinki pomoči otroku oziroma mladostniku (DSP 
in prilagoditev) so načrtno in ves čas spremljani, da se 
lahko sproti prilagaja individualizirani program. Timski 
sestanki vseh, ki sodelujejo z otrokom oziroma mlado-
stnikom, so obvezna oblika sodelovanja in so pravilo-
ma organizirani v ustanovi, v katero je otrok oziroma 
mladostnik vključen.

Strokovni center svetuje šoli pri organizaciji pouka, 
pripravi učnih gradiv, preizkusov znanja ter motivaciji 
za učenje. Pomaga pri vključitvi otroka oziroma mla-
dostnika v skupino oziroma oddelek, pri razvijanju po-
zitivne samopodobe in iskanju močnih področij otroka 
oziroma mladostnika.

Strokovni center nudi strokovno podporo, tako da 
daje podporo za razvoj lastnega znanja strokovnih de-
lavcev, organizira in izvaja seminarje in delavnice za 
družine z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potre-
bami, strokovne delavce ter druge zainteresirane jav-
nosti, npr.: nevladne organizacije, izvajalci zunajšolske 
dejavnosti, strokovnjaki drugih področij in podobno.

Strokovni center razvija in izposoja didaktične pri-
pomočke.

Strokovni center se aktivno vključuje v svetova-
nje in podporo vrtcu ali šoli pred sprejemom otroka in 
v celotnem obdobju njegovega izobraževanja, tako da:

– sodeluje z vrtcem, osnovno šolo, zavodom OPP,
– sodeluje s svetovalno službo osnovne šole pri 

prehodu v srednješolsko izobraževanje,
– nudi pomoč pri izbiri poklica oziroma poklicni 

orientaciji,
– nudi pomoč srednji šoli pri vzpostavitvi podpor-

nega okolja za dijaka (predstavitev dijaka in njegovih 
posebnih potreb učiteljskemu zboru in razredu, sveto-
vanje pri pripomočkih in opremi, pri pripravi individua-
liziranega programa ipd.),

– nudi pomoč v času prehoda v višje in visokošol-
sko izobraževanje,

– nudi pomoč pri usposabljanju za delo,
– nudi pomoč pri prehodu na trg dela.
Strokovni center lahko izvaja tudi druge oblike 

terapij in dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi, 
npr. glasbene, športne, plesne dejavnosti, hipotera-
pije in druge terapije z živalmi. Svoje delovanje lahko 
širi tudi z drugimi dejavnostmi, projekti ali v povezavi 
z drugimi resorji.

c) Sodelovanje pri vzpostavitvi nacionalne mreže 
strokovnih centrov

V okviru projekta bo ministrstvo z izbranimi stro-
kovnimi centri vzpostavilo nacionalno mrežo. Za-
ključki izvajanja projekta in ocene zunanjih evalvacij 
bodo predstavljene na zaključni konferenci, ki jo bo 
v sodelovanju z upravičenci organiziralo ministrstvo.

Naloga vsakega strokovnega centra je:
– obvezna udeležba na zaključni konferenci,
– obvezen prispevek (predstavitev) na zaključni 

konferenci s predstavitvijo evalvacije in predlogi kadro-
vskih in materialnih potreb.

d) Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih 
projekta in rezultatih

Izdelava in spletna objava poročila o rezultatih 
in evalvaciji projekta do konca januarja za preteklo 
leto (letna poročila) ter ob koncu projekta (zaključno 
poročilo).

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno prijavo. 

Če bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala prva 
prispela na ministrstvo, ostale prijave ne bodo obrav-
navane in bodo s sklepom zavržene. Popolna prijava 
mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s prilogami iz 
razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se lahko pred prijavo poveže tudi z dru-
gimi zavodi OPP, OŠPP, osnovnimi šolami, ki imajo od-
delke s prilagojenim programom in svetovalnimi centri 
za otroke, mladostnike in starše ter v imenu konzorcija 
partnerjev prijavi projekt.

Prijavitelj ne more biti hkrati konzorcijski partner 
drugega prijavitelja za razpisano skupino otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami iz točke 2.4.a) oziro-
ma v razpisanem regijskem območju iz točke 2.4.b).

V posameznem razpisanem regijskem območju 
delovanja centra iz točke 2.4.b) lahko konzorcijski par-
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tner kandidira kot konzorcijski partner le pri enem pri-
javitelju.

Pri strokovnih centrih iz točke 2.4.a) se konzor-
cijski partnerji lahko povezujejo na območju celotne 
Slovenije. Pri strokovnih centrih iz točke 2.4.b) se kon-
zorcijski partnerji lahko povezujejo znotraj posamezne-
ga razpisanega regijskega območja delovanja centra 
(glede na sedež centra).

3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpol-

njevati vse spodaj navedene obvezne pogoje, medtem 
ko morajo konzorcijski partnerji izpolnjevati spodaj na-
vedene obvezne pogoje pod točko 2 do 4.

Pogoji Dokazila
1. Prijavitelj je lahko zavod OPP ali OŠPP, ki je vpisan 

v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja.

– Pogoji se bodo preverili v razvidu izvajalcev 
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
pri ministrstvu.

2. Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso sofinancirani za 
isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega 
proračuna.

– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.

3. Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso prejeli drugih javnih 
sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za 
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.

– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.

4. Prijavitelj in konzorcijski partnerji imajo na dan oddaje 
prijave poravnane vse davke in prispevke.

– Dokazilo FURS-a*.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev.

* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
teregakoli prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja, 
lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

3.2. Ostali pogoji

Pogoji Dokazila
1. Projekt je skladen s cilji na ravni prednostne osi in prednostne naložbe. – Prijavnica: točka 2.1.
2. Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem območju, ki vsebuje 

najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnostih za posamezno skupino otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami za celotno državo, opredeljenimi v točkah 
2.4.a) oziroma v posameznem razpisanem regijskem območju delovanja centra 
iz točke 2.4.b), koncept delovanja strokovnega centra, ki vključuje zunanjo 
evalvacijo ter razpoložljive kadrovske in materialne vire in druge zmogljivosti 
in predlog povezovanja s sodelujočimi, navedenimi v točki 2.3.b) tega razpisa.

– Prijavnica: točki 2.2. in 2.3.

3. Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora: aktivnosti projekta 
upoštevajo časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom. 

– Prijavnica: točka 2.4.
– Finančni načrt

4. Ustreznost ciljnih skupin: predlagane ciljne skupine v projektu so skladne 
s ciljnimi skupinami v javnem razpisu. 

– Prijavnica točka 2.5. 

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

Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in 
razpisne dokumentacije ter pogoje v 3. točki tega raz-
pisa, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali 
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posame-
znem merilu navedeno drugače:

Št. točk Ocena
4 povsem ustrezno
3 v večji meri ustrezno
2 v srednji meri ustrezno
1 v manjši meri ustrezno
0 povsem neustrezno
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MERILO Število točk
1. USTREZNOST PROJEKTA Možnih največ 32 točk
1.1. Utemeljitev projekta

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Projekt je ustrezno utemeljen in skladen 
s prepoznanimi potrebami otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, hkrati pa je jasno navedeno 
na kakšen način bo strokovni center prispeval 
v največjo korist otroka oziroma mladostnika.

0–4

1.2. Usklajenost in ustreznost 
aktivnosti glede na namen in cilje 
javnega razpisa

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Projekt predvideva izvajanje aktivnosti iz točke 
2.5.a) javnega razpisa, ki se izvajajo na področjih iz 
točke 2.5.b).

0–4

1.3. Dodatne aktivnosti Projekt predvideva izvajanje dodatnih aktivnosti iz 
zadnjega odstavka točke 2.5.b) javnega razpisa.

0–4

1.4. Način vključevanja ciljnih skupin

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

a) Način vključevanja otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami je ustrezen, saj vključuje 
delo z otroki in mladostniki, njihovimi družinami
in strokovnimi delavci, ki delajo z njimi.
b) Projekt predstavlja inovativne rešitve na področju 
vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami v vzgojo in izobraževanje, v družbeno 
okolje in na trg dela.

0–4
0–4

1.5. Vrednotenje (spremljanje projekta) Projekt ima načrtovane kazalnike za ugotavljanje 
uspešnosti programa, iz katerih je razvidno 
doseganje ciljev projekta, pokrivanje potreb ciljnih 
skupin in doslednost izvedbe aktivnosti.

0–4

1.6. Finančna ustreznost

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

a) Finančni načrt prijavljenega projekta je realno 
ovrednoten (stroški so potrebni in smotrno 
načrtovani).
b) Nakup materialov za izdelavo didaktičnih 
pripomočkov in opreme je utemeljen in potreben za 
uspešno izvedbo projekta.

0–4
0–4

2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA Možnih največ 4 točk
2.1. Metode dela

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Metode dela so jasno predstavljene in zagotavljajo 
učinkovito izvedbo aktivnosti/projekta.

0–4

3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA Možnih največ 16 točk
3.1. Reference in izkušnje
prijavitelja s področja dela z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami

Prijavitelj ima reference pri delu z otroki in 
mladostniki s posebnimi potrebami s področja, za 
katerega se prijavlja. 

0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc

2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc

3.2. Reference in izkušnje prijavitelja 
s področja vodenja ali koordinacije 
mednarodnih projektov
(vpišite tudi reference, kjer ste 
sodelovali kot partner)

Prijavitelj je že vodil in koordiniral projekt, 
sofinanciran iz sredstev EU ali drugih mednarodnih 
virov.

0 – 0 sofinanciranih 
programov

1 – 1 sofinanciran 
program

2 – 2 sofinancirana 
programa

3 – 3 sofinancirani 
programi

4 – 4 ali več  
 sofinanciranih

programov
3.3. Reference in izkušnje
konzorcijskih partnerjev

Konzorcijski partnerji imajo reference pri delu 
z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami 
s področja, za katerega se v okviru konzorcija 
prijavlja. 

0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc

2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc

3.4. Reference in izkušnje zunanjega 
evalvatorja

Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Zunanji evalvator ima reference s področja 
delovanja strokovnega centra: strokovna 
usposobljenost, poznavanje področja vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, prispevki, članki, objave …

0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc

2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc

4. TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV Možnih največ 4 točk
4.1. Zagotavljanje trajnosti projekta Projekt predvideva rešitve, ki bodo lahko osnova za 

sistemsko ureditev. 
0–4
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Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje 
možno skupno število točk je 56. Izbranih bo 10 prija-
viteljev, ki bodo prejeli najvišje skupno število točk, in 
sicer po eden za vsako skupino otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, opredeljenih v točki 2.4.a) za 
območje celotne Slovenije ter po eden v posameznem 
razpisanem regijskem območju delovanja centra, opre-
deljenem v točki 2.4.b).

V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako naj-
višje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel 
več točk pri sklopu meril 2. »Izvedljivost projekta«, 
nadalje pa glede na število točk doseženih pri pod-
merilu 1.4.b). »Projekt predstavlja inovativne rešitve«, 
nadalje pri merilu 1.1. »Utemeljitev projekta« in nadalje 
pri merilu 1.3. »Dodatne aktivnosti«. V primeru, da je 
število še vedno enako, bo izbran tisti, ki bo dosegel 
več točk pri sklopu meril 3. »Usposobljenost za izved-
bo projekta«.

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva čla-
na strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 
10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član 
strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi 
povprečja najbližjih dveh ocen.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 4.000.000,00 EUR.

Predvidena razdelitev sredstev za posamezni stro-
kovni center sledi številu usmerjenih otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami v osnovni šoli na dan 30. 9. 
2015, in sicer:

– Za center, ki bo izbran v Gorenjski, Goriški in 
Obalno-kraški regiji 312.581,00 EUR (7,81 % razpisanih 
sredstev),

– Za center, ki bo izbran v Osrednjeslovenski regiji 
489.363,00 EUR (12,23 % razpisanih sredstev),

– Za center, ki bo izbran v Notranjsko-kraški, Spo-
dnje-posavski in JV Sloveniji 355.513,00 EUR (8,89 % 
razpisanih sredstev),

– Za center, ki bo izbran v Zasavski, Savinjski in 
Koroški regiji 550.401,00 EUR (13,76 % razpisanih sred-
stev),

– Za center, ki bo izbran v Podravski regiji 
532.640,00 EUR (13,32 % razpisanih sredstev),

– Za center, ki bo izbran v Pomurski regiji 
159.502,00 EUR (3,99 % razpisanih sredstev),

– Za centre, ki bodo izbrani za delo s posameznimi 
skupinami otrok in mladostnikov iz točke 2.4.a) vsak po 
400.000,00 EUR (vsak po 10 % razpisanih sredstev).

Prijavitelji dinamiko sofinanciranja po letih načrtu-
jejo v deležu, ki je opredeljen pri strokovnem centru, za 
katerega se prijavljajo.

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih pa je naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 1.265.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 735.724,00 EUR, 
od tega:

– 588.579,20 EUR s PP 150060 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 147.144,80 EUR PP 150062 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 529.276,00 EUR, 
od tega:

– 423.420,80 EUR s PP 150061 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 105.855,20 EUR s PP 150063 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 1.000.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 581.600,00 EUR, 
od tega:

– 465.280,00 EUR s PP 150060 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 116.320,00 EUR PP 150062 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 418.400,00 EUR, 
od tega:

– 334.720,00 EUR s PP 150061 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 83.680,00 EUR s PP 150063 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 1.000.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 581.600,00 EUR, 
od tega:

– 465.280,00 EUR s PP 150060 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 116.320,00 EUR PP 150062 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 418.400,00 EUR, 
od tega:

– 334.720,00 EUR s PP 150061 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 83.680,00 EUR s PP 150063 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 735.000,00 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 427.476,00 EUR, 
od tega:

– 341.980,80 EUR s PP 150060 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 85.495,20 EUR PP 150062 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 307.524,00 EUR, 
od tega:

– 246.019,20 EUR s PP 150061 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 61.504,80 EUR s PP 150063 – PN9.1 – 
Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– konto: 4133.
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 vloge.

Končni finančni načrt bo usklajen z ministr-
stvom pred podpisom pogodbe o sofinanciranju. Izved-
ba javnega razpisa je vezana na proračunske zmoglji-
vosti 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 bla-
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ga), nastale od dne objave javnega razpisa do dne 
30. 9. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila raču-
nov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 
objave javnega razpisa do dne 30. 10. 2020.

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

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij Mreže strokovnih 

institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in 
njihovim družinam,

2. Obrazec za oddajo vloge,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Vzorec konzorcijske pogodbe,
b) Finančni načrt,
c) Izračun urne postavke stroškov osebja,
d) Izjava prijavitelja
e) Izjava konzorcijskega partnerja,
6. Vzorec dogovora s sodelujočim vzgojno-izobra-

ževalnim zavodom ali drugo institucijo,
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
8. Ocenjevalni list,
9. Seznam kazalnikov,
10. Obračun stroška na enoto – urna postavka stro-

škov osebja, časovnica,
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport za izvajanje operacij EKP v programskem ob-
dobju 2014–2020 s prilogami, verzija 2.1,

12. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020,

13. Navodila organa upravljanja za spremljanje iz-
vajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnica za projekt
– Priloge k prijavnici:
a) Podpisana konzorcijska pogodba, če je rele-

vantno,
b) Finančni načrt,
c) Izračun urne postavke stroškov osebja,
d) Izjava prijavitelja,
e) Izjava konzorcijskega partnerja.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
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 predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 

zakonodaje s področja javnih financ se financiranje pro-
jektov (operacij) izvaja po principu povračil za nastale in 
plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, dolo-
čene 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 projekta, ki so nastali in bili plačani v preteklem 
(in upravičenem) obdobju.

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Standardni strošek na enoto – urna postavka 

stroškov osebja,
– Stroški za službena potovanja,
– Stroški informiranja in komuniciranja:

– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, se-
minarjev in simpozijev (npr. stroški za izvedbo zaključne 
konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški 
brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma 
usposabljanjih …),

– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
– Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in 

dostave gradiv,
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– Delo po pogodbi o opravljanju storitev,
– Delo po podjemni pogodbi,
– Delo po avtorski pogodbi,
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev,

– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
za izvajanje operacije (oprema, ki je nujno potrebna 
zaradi prilagoditev dela otrokom oziroma mladostnikom 
s posebnimi potrebami in za izvajanje aktivnosti opera-
cije, strokovna gradiva in didaktični pripomočki),

– Investicije v neopredmetena sredstva (licence za 
izvajanje metod dela z otroki in mladostniki s posebnimi 
potrebami),

– Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 
neposrednih upravičenih stroškov za osebje,

– Davek na dodano vrednost (DDV).
Davek na dodano vrednost: pri uveljavljanju upravi-

čenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora 
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinancira-
nju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega 
urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na do-
dano vrednost so navedeni v točki 2. 6 veljavnih Navodil 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, do-
stopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/na-
vodila in razpisni dokumentaciji (točka 3. 3. 5 Navodil 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvaja-
nje operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020).

Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % 
neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek 
posrednega stroška v pavšalnem znesku v višini 15 % 
neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izraču-
na od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna 
postavka stroškov osebja in stroškov osebja zunanjih iz-
vajalcev (strošek dela po avtorski in podjemni pogodbi).

Standardni strošek na enoto – urna postavka stro-
škov osebja: v skladu z drugim odstavkom 68. člena 
Uredbe 1303/2013/EU ter Smernicami o poenostavlje-
nih možnostih obračunavanja stroškov naj prijavitelj, ki 
kandidira na javni razpis določi urno postavko stroška 
za osebje. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna 
tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za 
zaposlene delijo s 1.720 urami. Podrobneje je izračun 
urne postavke stroškov osebja opredeljen v Obračunu 
stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja, ča-
sovnica, ki je del razpisne dokumentacije opredeljene 
v točki 8 javnega razpisa, Priloga 10 in v točki 14 Navodil 
za prijavo na javni razpis. Zaradi pričakovanih rasti cen 
(inflacije) ter iz razloga, da gre za večletni projekt, se bo 
metodologija skladno s Smernicami o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov meseca januarja, 
leta 2018 revidirala in prilagodila glede na zadnje letne 
bruto bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem metodo-
logije bo posledično določena in uporabljena nova višina 
standardnega stroška na enoto za izvedbo projekta, 
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navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 
1. 2. 2018.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (točka 14 Navodil za prijavo na 
javni razpis, točki 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
in točka 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/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja projekta 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 projekta 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 projekta, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e 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 projek-
ta, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po 
celotnem poračunu predhodnega predplačila upraviče-
nec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdat-
kov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo 
v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom 
pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom ane-
ksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja 
več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje 
ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod 
pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno 
poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obve-
znosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbra-
ni prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan 
k predložitvi ustreznih dokazil.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če 
so izpolnjeni 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 javno-
sti, 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. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na projekt 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 projekta v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projek-
ta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen 
s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt po-
sebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 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 projekt.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, 
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 sofinanciranega projek-
ta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate 
projekta. 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.

Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani 
nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju 
projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi 
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 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
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16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013

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 izvajanje 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zako-
nodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možno-
sti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom 
Uredbe 1304/2013/EU. Z upoštevanjem načela enakih 
možnosti, s hkratnim upoštevanjem drugačnosti, upra-
vičenec omogoča in zagotavlja preseganje posledic mo-
tenj, primanjkljajev ali ovir.

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.

17. 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, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), 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 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 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.

18. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

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

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, 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 projekte, ki so predmet državnih pomoči, se pri-
hodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih 
pomoči.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Upravičenec bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Uredbe 

1304/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.

Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spre-
mljanja in vrednotenja operacije, so del razpisne do-
kumentacije (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).

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

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vse-
mi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali 
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopol-
ne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki 
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 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 ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila v proračun Republike Sloveni-
je. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja 
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 1. 
2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo pri-
speti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno 
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Mreža 
strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi 
potrebami in njihovim družinam«, ki je del razpisne do-
kumentacije, 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.

24. 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 ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti 
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 9. 1. 2017. 
Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlo-
ga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, 
kot je določeno v 8. točki razpisa.

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 
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zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
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.

Izmed vseh prijaviteljev na posameznem področju 
delovanja strokovnega centra, ki bodo izpolnjevali vse 
razpisne pogoje, bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, 
ki bo na podlagi meril zbral najvišje skupno število točk 
v skladu s 4. točko javnega razpisa.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

iz 3. točke razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri točki 4 pri izločitvenih 

podmerilih prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem podro-

čju delovanja centra podanih prijav več, po številu točk 
uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, 
ki več ne omogoča izbora operacije.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih 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 projekta, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

V 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 zako-
nodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe 
o sofinanciranju.

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

25. 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 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

26. 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_razpi-
si/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na 
elektronski naslov tjasa.kotar@gov.si ali pokličete Tjašo 
Kotar (tel. 01/400-52-52).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-68/2016-1 Ob-3460/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
parc. št. 652/3, v izmeri 17653 m2, k.o. 429 – Dra-

gonja vas, do 1/1. Po planu občine se nepremičnina ve-
činoma nahaja v območju energetske infrastrukture (E), 
ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih 
služb s področja energetike (92 %), severni in južni del 
parcele pa se nahaja v območju najboljših kmetijskih ze-
mljišč-K1 (8 %). Nepremičnina se nahaja v območju, za 
katerega velja Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za gradnjo daljnovoda 2x400 kV Cirkovce – Pince (Ura-
dni list RS, št. 55/12). Izklicna cena za nepremičnino 
skupno znaša 339.615,48 EUR, in sicer: za del nepre-
mičnine, ki se po planu občine nahaja v območju ener-
getske infrastrukture znaša 317.019,64 EUR (z 22 % 
DDV) oziroma 259.852,16 EUR (brez 22 % DDV), za del 
nepremičnine, ki se po planu občine nahaja v območju 
kmetijskih zemljišče pa znaša 22.595,84 EUR. Strošek 
cenitve nepremičnine znaša 169,58 EUR (z 22 % DDV). 
Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 
2018.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 9. 12. 2016 do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Dragonja vas 
– Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-68/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z ve-
ljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun 
odškodnin oziroma nadomestil za leto sprejetim s strani 
Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, 
ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanske-
ga stroška, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške 
povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske 
pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zve-
zi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske 
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na 
stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek 
na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi 
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spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) 
se z davkom na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje ze-
mljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo 
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega za-
kona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb 
evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi 
o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki 
so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustre-
zajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, obsta-
ja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona 
o kmetijskih zemljiščih, na delu nepremičnine, ki je po 
planu občine opredeljen kot stavbno zemljišče pa ima na 
podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora, občina na 
območju katere leži nepremičnina, predkupno pravico. 
Sklad KZG RS bo v roku 15 dni po komisijskem odpira-
nju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih objavil ponudbo za prodajo zgoraj navedene ne-
premičnine na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni 
ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisij-
skem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu 
ponudbe v skladu z določili 21. člena Zakona o kmetij-
skih zemljiščih. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene 
izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, se bo vplačani znesek 
varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru nepla-
čila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku 
najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne 
bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. čle-
nom Zakona o kmetijskih zemljiščih, mu bo vplačani 
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah 
na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne 
bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč, objavljene na 
pristojni upravni enoti, se mu vplačani znesek varščine 
ne bo vrnil.

Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-
bo za nepremičnino, ki je predmet razpisa. Prodajalec 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 9. 12. 
2016 ob 12.45, na sedežu Sklada KZG RS, Dunaj-
ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 430-67/2016-1 Ob-3461/16

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 684/16 v izmeri 98 m2, k.o. 1339 – Reštanj, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 2.989,00 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 207,40 EUR (z vključenim 22 % 

DDV). Na zemljišču stoji del objekta (stavba št. 403), ki 
ni last prodajalca in ni predmet prodaje.

Zaporedna št. 2
Parc. št. 230/3 v izmeri 736 m2, k.o. 1936 – Rado-

mlje, osnovna namenska raba: območje pro izvodnih 
dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 
94.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 163,48 EUR 
(z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenje-
na z zakupom do 31. 12. 2017.

Zaporedna št. 3
Parc. št. 152/25 v izmeri 39 m2, k.o. 446 – Jurovci, 

do deleža 480/1440, osnovna namenska raba: obmo-
čje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino 
znaša 285,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % 
DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 148,84 EUR 
(z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
Parc. št. 419/2 v izmeri 181 m2, k.o. 522 – Spodnji 

Žerjavci, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 4.416,40 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 56,51 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Na zemljišču s parc. št. 419/2, k.o. Spodnji Žer-
javci stoji del objekta (stavba št. 100), ki ni last prodajal-
ca in ni predmet prodaje.

Zaporedna št. 5
Parc. št. 422/2 v izmeri 83 m2 in parc. št. 422/3 

v izmeri 79 m2, obe k.o. 522 – Spodnji Žerjavci, osnov-
na namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za 
nepremičnine skupno znaša 3.952,80 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nin znaša 113,02 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 6
Parc. št. 44/6 v izmeri 61 m2, parc. št. 44/14, v izmeri 

162 m2, parc. št. 44/15, v izmeri 86 m2 in parc. št. 48/3, 
v izmeri 398 m2, vse k.o. 1428 – Zagorica, osnovna na-
menska raba: območje pro izvodnih dejavnosti, izklicna 
cena za nepremičnine skupno znaša 26.738,74 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnin znaša 130,78 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 7
Parc. št. 44/11 v izmeri 880 m2, k.o. 1428 – Za-

gorica, osnovna namenska raba: območje pro izvodnih 
dejavnosti, izklicna cena za nepremičnino znaša 
33.281,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 32,70 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 8
Parc. št. 754/53 v izmeri 990 m2, k.o. 672 – Smol-

nik, na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 305 in 
stavba št. 307), ki se prodajata skupaj z zemljiščem, 
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za zemljišče z objektoma skupaj znaša 
14.474,08 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), 
pri čemer znaša kupnina za zemljišče 7.844,60 EUR 
(z 22 % DDV), kupnina za oba objekta pa skupno znaša 
6.629,48 EUR (z 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 242,78 EUR (z vključenim 22 % DDV), 
strošek energetske izkaznice za objekt (stavbna št. 305) 
znaša 131,17 EUR. Za nepremičnina je sklenjena naje-
mna pogodba in sicer za objekt (stavba št. 305 in stav-
ba št. 307) do 31. 12. 2025, za funkcionalno zemljišče 
k objektoma v površini 901 m2 pa do 31. 12. 2017.

Zaporedna št. 9
Parc. št. 1780/9 v izmeri 861 m2, k.o. 1257 – Bi-

zeljsko, do deleža ½, osnovna namenska raba: obmo-
čje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino 
znaša 12.605,04 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % 
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DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 173,41 EUR 
(z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stoji objekt (stav-
ba št. 776), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.

Zaporedna št. 10
Parc. št. 2398/1 v izmeri 779 m2, k.o. 400 – Ptuj, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 38.015,20 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 
31. 12. 2017.

Zaporedna št. 11
Parc. št. 2398/2 v izmeri 1007 m2, k.o. 400 – Ptuj, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 49.141,60 EUR (v iz-
klicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 84,79 EUR (z vključenim 22 % DDV). Ne-
premičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.

Zaporedna št. 12
Parc. št. 948/5 v izmeri 476 m2, k.o. 1712 – Zapo-

tok, osnovna namenska raba: območje stanovanj, na 
zemljišču stoji objekt, ki se prodaja skupaj z zemljiščem, 
izklicna cena za zemljišče z objektom skupaj znaša 
54.920,52 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV), 
pri čemer znaša kupnina za zemljišče 49.361,20 EUR 
(z 22 % DDV), kupnina za objekt pa znaša 5.559,32 EUR 
(z 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 
212,16 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 13
Parc. št. 156/2 v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žab-

če, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 730,54 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnost-
mi (ID omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine 
v površini 290 m2 je do 31. 12. 2017 obremenjen z zaku-
pom.

Zaporedna št. 14
Parc. št. 408/0 v izmeri 336 m2, k.o. 1847 – Šmar-

tno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 18.446,40 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 15
Parc. št. 409/0 v izmeri 1844 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
101.235,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 16
Parc. št. 410/4 v izmeri 344 m2, k.o. 1847 – Šmar-

tno, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 18.885,60 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 17
Parc. št. 421/0 v izmeri 1007 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
55.284,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 18
Parc. št. 422/6 v izmeri 1976 m2, k.o. 1847 – 

Šmartno, osnovna namenska raba: območje stavb-
nih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 
108.482,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 

Strošek cenitve nepremičnine znaša 58,56 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 9. 12. 2016, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno št. _____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati var-
ščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-67/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V pri-
meru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo 
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma 
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s stra-
ni občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice 
s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine 
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe 
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka 
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakoni-
ka lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 152/25, 
k.o. Jurovci uveljavljajo predkupno pravico, prav tako pa 
v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na ne-
premičnini lahko uveljavlja predkupno pravico občina, na 
območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec 
bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal 
pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremič-
nine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom 
nepremičnine in občini na območju katere leži predmetna 
nepremičnina. O ponudbi se morajo solastniki in občina 
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, 
sicer se šteje, da nepremičnine ne bodo kupili. V primeru, 
da bo tako občina kot tudi solastniki oziroma solastnik 
v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo 
solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi 
ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo 
z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za proda-
jo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi 
ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo spre-
jeli solastniki oziroma solastnik, bo Sklad sklenil prodaj-
no pogodbo s solastniki oziroma solastnikom. Sklad bo 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom 
v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da 
tako solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe 
Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastniki na nepremičnini s parc. št. 1780/9, k.o. 
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Bizeljsko uveljavljajo predkupno pravico. Če predkupno 
pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od 
njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim 
idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem komisij-
skem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo 
solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi 
ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se morajo 
solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od preje-
ma ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnine ne bodo 
kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo Sklad 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom 
v postopku javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino 
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek 
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremič-
nin, strošek izdelave energetske izkaznice, vse stroške 
povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske 
pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zve-
zi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske 
pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Ku-
pec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) 
se z davkom na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje ze-
mljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo 
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega za-
kona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb 
evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi 
o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki 
so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustre-
zajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 9. 12. 
2016 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 6316-15/2016-1 Ob-3478/16

Na podlagi 179. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadalje-

vanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zako-
na o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, 
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) ter na podlagi Metodo-
logije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25 
z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in 
št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016, 
št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016 in št. 6319-2/2013-32 
z dne 21. 11. 2016, poglavje K – Domače periodične po-
ljudnoznanstvene publikacije (v nadaljevanju: metodolo-
gija) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 

poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v na-
daljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdaja-

nja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nada-
ljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja perio-
dičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

Javni razpis obsega izdajanje periodičnih polju-
dnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogoča-
nja in pospeševanja objav tistih poljudno znanstvenih 
publikacij, ki so:

– pomembne za spodbujanje zanimanja mladine 
in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za širjenje 
splošne znanstvene in tehnične kulture;

– pomembne za formalno izobraževanje (predvsem 
osnovno- in srednješolsko);

– pomembne za razvoj slovenske poljudnoznan-
stvene terminologije;

– dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu 
ustvarjajo slovenski avtorji.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter 
način za porabo dodeljenih sredstev

Agencija sofinancira izdajanje publikacij v obdobju 
2017–2018.

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v obdo-
bju 2017–2018 znaša 180.000,00 EUR. Razpis bo re-
aliziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena 
proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za 
katerega so dodeljena.

Sofinanciranih bo do 18 publikacij.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-

pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane 
v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe 
(pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z zalaganjem 
knjig, revij) ter društva, vpisana v zbirko podatkov dru-
štev, ki delujejo v javnem interesu na področju razisko-
valne dejavnosti (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_po-
drocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejav-
nost/drustva/). Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe 
iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po 
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljena publikacija je poljudnoznanstvena pu-

blikacija in izhaja že najmanj eno leto pred javnim raz-
pisom;
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– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom 
v letu pred objavo razpisa;

– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj 
s kazalom vsake številke in s povzetkom);

– publikacija ima ustrezno ISSN številko in je vpisa-
na v razvid medijev;

– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev;
– na javni razpis lahko odda samo eno prijavno 

vlogo za posamezno publikacijo;
– za isti namen in z istim revijalnim programom 

še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne 
bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de 
minimis«;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira ARRS, se 
morajo predstaviti v spletnem mediju; obvezna je oddaja 
revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzite-
tni knjižnici za objavo na javno dostopnem portalu Digi-
talna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali naj-
kasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo 
so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/na-
vodila_ARRS_oddaja.pdf).

Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri 
upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev, pri čemer lahko pridobi mnenje strokovne komisije, 
pristojne za ocenjevanje prijav. Prijava, pri kateri niso 
izpolnjeni vsi razpisni pogoji, se zavrne s sklepom, ki ga 
izda direktor agencije.

6. Postopek ocenjevanja, uvrstitev publikacij v ka-
tegorije in izračun sofinanciranja

6.1. Postopek ocenjevanja
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom 

imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor. 
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo 
sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna 
komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pri-
dobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma 
recenzentov.

Kriterij in kazalniki, ki se upoštevajo pri ocenjevanju 
prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih publikacij, 
so določeni v Pravilniku o postopkih, merila za njihovo 
vrednotenje in natančen način izračuna sofinanciranja 
za posamezno poljudnoznanstveno publikacijo, so kon-
kretizirani v metodologiji.

Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi kri-
terija »Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in 
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav«. Za ocenje-
vanje po kriteriju »Potencialni vpliv zaradi razvoja, raz-
širjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav« 
se uporabljajo naslednji kazalniki, navedeni v Tabeli A.

Tabela A
Kazalniki Možno 

število točk
A. Povezava s formalnim 
izobraževanjem (predvsem z osnovno- 
in srednješolskim)

25

– velika 25
– srednje velika 15
– manjša 5
– ni povezave 0
B. Pomen za spodbujanje zanimanja 
javnosti za naravoslovje in tehnologijo 
ter za razširjanje splošne znanstvene in 
tehnične kulture 

25

– velik 25
– srednje velik 15

Kazalniki Možno 
število točk

– manjši 10
– ni pomena 0
C. Pomen za razvoj slovenske 
poljudnoznanstvene terminologije

15

– velik (dvojezična izdaja, posebni 
terminološki kotiček) 

15

– srednje velik 10
– manjši 5
– ni pomena 0
D. Zastopanost (delež) slovenskih 
avtorjev

20

– velika (preko 80 %) 20
– srednje velika (med 50 % in 80 %) 10
– manjša (manj kot 50 %) 5
– ni zastopanosti 0
E. Dostopnost na internetu 15
– vsi članki (lahko s časovnim zamikom 
do največ pol leta) in kazalo

15

– nekateri izbrani članki (lahko 
s časovnim zamikom do največ pol leta) 
in kazalo

10

– samo kazalo 5
– ni dostopnosti 0
Skupaj 100

Strokovna komisija izračuna aritmetično povprečje 
števila točk za vsak kazalnik (seštevek vseh točk/število 
ocenjevalcev). Skupno število doseženih točk se izra-
čuna s seštevkom aritmetičnega povprečja števila točk 
za vsak posamezen kazalnik. Skupaj je možno dobiti 
največ 100 točk.

6.2. Uvrstitev prijav v kategorije
Na podlagi doseženih točk ocenjevanja se prijava 

uvrsti v eno od treh kategorij, in sicer se v:
– I. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 91 in 

100 točkami;
– II. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene med 60 in 

90 točkami;
– III. kategorijo uvrstijo prijave, ocenjene z manj kot 

60 točkami.
Prijavam uvrščenim v I. in II. kategorijo, se odobri 

sofinanciranje, prijavam uvrščenim v III. kategorijo se ne 
odobri sofinanciranje.

6.3. Faktor sofinanciranja prijav
Faktor sofinanciranja izračunane višine sofinancira-

nja prijave iz I. in II. kategorije je določen po posameznih 
kategorijah, kot izhaja iz Tabele B.

Tabela B
Kategorija Število točk Faktor sofinanciranja (O)
I 91–100 1
II 60–90 0,75

6.4. Izračun višine sofinanciranja
Za izračun višine sofinanciranja se upoštevajo na-

slednji faktorji:
– število avtorskih pol na zvezek (faktor A);
– naklada (do največ 2500 izvodov na zvezek, v pri-

meru izključno elektronske izdaje se upošteva obračun-
sko naklada 250 izvodov) (faktor B);

– število rednih zvezkov na letnik (dvojne številke 
upoštevamo kot en zvezek) (faktor C);

– priznani stroški na eno avtorsko polo v znesku 
0,103 EUR (faktor D);

– faktor sofinanciranja (faktor O) iz Tabele B.
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Znesek letnega sofinanciranja (v nadaljevanju ZLS) 
je produkt faktorjev iz prejšnjega odstavka, in sicer:

ZLS = A · B · C · D · O

ZLS iz tega javnega razpisa ne more biti večji od 
11.000,00 EUR. Višina odobrenega ZLS ne more pre-
segati višine zaprošenih sredstev.

V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinan-
ciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se iz-
računani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo 
z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

Če se obseg publikacije v posameznem letu zmanj-
ša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih 
pol, agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da 
na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno 
leto v skladu z izračunom, določenim v tej točki 6.4. 
javnega razpisa.

6.5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Agencija sofinancira stroške tiska in stroške pripra-

ve na tisk (lektoriranje, oblikovanje in urejanje, stroški 
odpošiljanja; v primeru izdaje na elektronskem medi-
ju se sofinancira stroške lektoriranja ter oblikovanja in 
urejanja). Agencija ne sofinancira avtorskega honorarja 
piscev člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi iz-
vedenega ocenjevanja prijav v skladu z opredeljenimi 
elementi ocenjevanja in izračuna višine sofinanciranja, 
strokovna komisija izdela predlog prednostnega sezna-
ma prijav za sofinanciranje publikacij in ga posreduje 
Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA) 
v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa 
ZSA o izboru prijav za sofinanciranje publikacij, direktor 
sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.

8. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če 

vsebuje:
– v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan 

prijavni obrazec ARRS-PPP-JR-Prijava-2016 v papirni 
obliki in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski 
obliki,

– en izvod zadnjega letnika publikacije,
– izjavo prijavitelja, da gre za organizacijo, ki se 

ukvarja z zalaganjem knjig, revij (izjava je obvezna le, 
če je prijavitelj založba (pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z zalaganjem knjig, revij)),

– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis« (iz-
java je obvezna le, če je prijavitelj gospodarska družba).

9. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav

a) Rok za oddajo prijav je 3. 1. 2017 do 14. ure. Za 
oddajo prijave v papirni obliki, se kot pravočasne štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 
3. 1. 2017 do 14. ure (poštni žig).

b) Prijava na javni razpis mora biti pravoča-
sno predložena v enem tiskanem izvodu in v enem 
elektronskem izvodu.

Prijava v elektronski obliki
Prijava v elektronski obliki mora biti poslana na 

naslov razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si 
(kot prilogo z nazivom ARRS-PPP-JR-Prijava-2016-Na-
slov.doc, kjer je Naslov naslov publikacije; zaradi av-
tomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc).

Prijava v papirni obliki
Prijava v papirni obliki mora biti dostavljena v zaprti 

ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstve-
nih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018« ter naziv 
in naslov prijavitelja. V vsaki poslani ovojnici z oznako 
je lahko le ena prijava.

c) Nepravočasne in nepravilno označene prijave se 
s spremnim dopisom vrnejo prijavitelju.

Nepopolne prijave bo agencija obravnavala 
v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Za ne-
popolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis 
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo 
dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki 
jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga 
izda direktor agencije ali oseba, ki jo direktor agencije 
pooblasti.

10. Datum odpiranja prijav: postopek javnega razpi-
sa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih 
in označenih ovojnic, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna 
komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 5. 1. 2017 
v prostorih agencije, in sicer po vrstnem redu glede na 
datum in čas prispetja prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni do 13. 2. 2017.

12. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-PPP-JR-Prija-

va-2016),
– Obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«,
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenje-

vanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16),

– Metodologija, poglavje K – Domače periodične 
poljudnoznanstvene publikacije,

– Pravila o državnih pomočeh na področju razi-
skovalne dejavnosti, (UPB št. 1, št. 007-7/2015-1, ob-
javljena 9. 2. 2016 in 007-7/2015-10 z dne 8. 4. 2016) 
– točka 3 »Pomoči »de minimis««.

13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri 
Panič ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 
12. ure ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 511-10/2016-4 Ob-3479/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financi-
ranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih) v zvezi s 15. členom Zakona o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A; 
v nadaljevanju: Zakon) in Metodologije ocenjevanja pri-
jav za razpise (št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 
– uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 
z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, 
št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 
z dne 10. 10. 2016 in št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 
2016; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah  

ERC projektov v letu 2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).
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2. Namen javnega razpisa
Evropski raziskovalni svet (European Research 

Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo 
za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev 
ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise 
ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vod-
jah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi 
nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo pri-
javiteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim 
ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), 
v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem 
področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen 
tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev 
na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostoj-
ne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne 
poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; 
v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, 
Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov 
ter s tem sredstev ERC.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije ta razpis izvaja skladno s smernicami 
»Fellowship to visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, 
European Research Council, 19. 1. 2016, ki so doseglji-
ve na spletni strani: https://erc.europa.eu/sites/default/fi-
les/document/file/Fellowship_Visit_ERC_Grantee.pdf.

3. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje go-

stovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov 
zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno 
izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting 
Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na podro-
čju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskoval-
cev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) 
trajajo najmanj tri in največ šest mesecev s pričetkom 
v letu 2017.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali se-
danjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposoblje-
nosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni 
cilj javnega razpisa, tj. prijava znanstvenoraziskovalnega 
projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh 
istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, 
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 
s predpisi agencije.

5. Prijavitelj in gostujoči raziskovalec morata ob 
prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Ob oddaji prijave na javni razpis mora biti go-

stujoči raziskovalec zaposlen pri raziskovalni organi-
zaciji, ki je prijavitelj, oziroma imeti status zasebnega 
raziskovalca.

(2) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več 
kot eno vlogo za posameznega raziskovalca.

(3) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na 
javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko 
katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC 
po zaključku gostovanja, kot izhaja iz 3. točke javnega 
razpisa.

(4) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči 
raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih 
dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostova-
nju, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem 
primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrni-
tev vseh že izplačanih sredstev.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči razi-
skovalec

(1) Gostujoči raziskovalec mora izpolnjevati pogoje 
za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o po-
stopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjeva-
nja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 53/16) in Metodologija.

(2) Gostujoči raziskovalec mora imeti številko raz-
iskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo 
vodi agencija.

(3) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se 
bo znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC 
po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot 
izhaja iz 3. točke javnega razpisa. V nasprotnem pri-
meru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev.

(4) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji 
ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more 
ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje go-
stovanj pri vodjah ERC projektov.

6. Prijava mora obvezno vsebovati:
(a) osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega 

projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisa-
nem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandi-
diral na bodočem razpisu ERC;

(b) izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi 
na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se 
bo prijavil: https://erc.europa.eu/funding-and-grants/fun-
ding-schemes;

(c) izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da 
se bo slednji znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih raz-
pisov ERC po zaključenem gostovanju prijavil na razpis 
ERC, kot izhaja iz 3. točke javnega razpisa;

(d) življenjepis – curriculum vitae – ki izkazuje skla-
dnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti go-
stujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke javnega 
razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili 
ERC;

(e) pismo podpore vodje ERC projekta s predpisa-
nimi vsebinskimi elementi:

– seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude 
ERC Fellowship,

– seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo 
gostujočega raziskovalca,

– opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca 
v skupno delo na projektu;

(f) izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Ocenjevalni postopek
Ocenjevanje vodi in izvaja panel za ocenjevanje 

prijav za gostovanje pri vodjah ERC projektov. Panel je 
načeloma sestavljen iz 18 članov, ki so člani Znanstve-
nih svetov ved, tuji recenzenti ter slovenski recenzenti 
projektov ERC na razpisih Obzorja 2020, in sicer po 
trije člani za vsako znanstveno vedo, ki tvorijo panel za 
posamezno vedo (v nadaljevanju: podpanel). Sestava 
panela pokriva vse znanstvene vede, iz katerih priha-
ja predmet ocenjevanja. Panel imenuje ZSA s sklepom 
o imenovanju panela in določi njihove naloge ter trajanje 
mandata.

V okviru podpanela vsako prijavo praviloma oce-
njujeta dva člana panela – recenzenta. Eden izmed 
recenzentov je recenzent – poročevalec. Član panela 
lahko v primeru konflikta interesov ali iz vsebinskih razlo-
gov predlaga vključitev zunanjega recenzenta. Zunanji 
recenzent je bodisi član Znanstvenih svetov ved bodisi 
tuji recenzent.

Recenzenti ocenjujejo posamezne elemente oce-
njevanja tako, da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vse-
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buje številčne in opisne ocene po posameznih kazalnikih 
– individualno poročilo.

Recenzent – poročevalec slogovno in vsebinsko 
uredi združeno delovno poročilo ter uskladi skupno oce-
no za vsak kriterij in kazalnik. Usklajeno poročilo podpi-
šeta oba recenzenta.

V primeru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni 
prag za uvrstitev v izbor za sofinanciranje, s čimer so 
presežena razpoložljiva sredstva javnega razpisa, je 
sestavni del ocenjevalnega postopka tudi ustna predsta-
vitev (intervju). Ustna predstavitev je namenjena samo 
za tiste prijave, katerih skupna ocena je enaka spodnje-
mu mejnemu pragu, ki se v tem primeru določi glede na 
razpoložljiva sredstva javnega razpisa. Pri ustni predsta-
vitvi sodelujeta vsaj dva člana podpanela, ki predstavitev 
ocenita z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena predstavitve 
dopolnjuje skupno oceno.

Panel ob zaključku ocenjevalnega postopka pripra-
vi končno oceno prijav in finančno ovrednoten predno-
stni seznam prijav, pri čemer upošteva načelo zastopa-
nosti vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni 
seznam uvrščena vsaj ena pozitivno ocenjena prijava 
za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju 
prijav na prednostni seznam panel upošteva skupno 
oceno, kot izhaja iz 8. točke javnega razpisa, in oceno 
morebitne ustne predstavitve. Panel nato pripravi in 
sprejme predlog prednostnega seznama prijav za so-
financiranje ter ga posreduje ZSA v obravnavo. Sklep 
o izboru prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme 
direktor agencije.

8. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje
V postopku izbora prijav za sofinanciranje gostova-

nja se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:
a.) Za ocenjevanje po kriteriju kakovost dispozicije 

raziskovalnega projekta se skladno z 99. členom Pravil-
nika o postopkih uporablja naslednje kazalnike:

– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih 
izzivov (kazalnik 4.1.);

– Ambicioznost ciljev (na primer nove metode in 
pristopi k razvoju področij) in potencial za preseganje 
obstoječega stanja v znanosti (kazalnik 4.2.);

– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim 
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);

– Primernost predlagane metodologije raziskave za 
doseganje ciljev (kazalnik 4.5.).

b.) Za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost 
raziskovalca se skladno z 99. členom Pravilnika o po-
stopkih uporablja naslednje kazalnike:

– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.), ki se nanašajo 
na raziskovalno področje oziroma cilje, kot so oprede-
ljeni v osnutku dispozicije znanstvenoraziskovalnega 
projekta;

– Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjal-
nega razmišljanja (kazalnik 1.7.);

– Sposobnost priprave predloga raziskave in vode-
nja raziskav (kazalnik 1.11.).

c.) Kriterij kakovosti partnerstva se ocenjuje na pod-
lagi prijavne vloge in pisma podpore vodje ERC projekta 
iz točke 6.e., pri čemer se upošteva:

– Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in go-
stujočega raziskovalca;

– Kakovost načrta vključitve gostujočega razisko-
valca v dejavnosti vodje ERC projekta;

– Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskoval-
ne organizacije vodje ERC projekta.

Vsak kriterij je ovrednoten z oceno na lestvici od 
0 do 5 skladno s petim odstavkom 33. člena Pravilnika 
o postopkih. Za uvrstitev v izbor za sofinanciranje mora 
posamezna prijava doseči mejni prag treh točk za po-

samezen kriterij in hkrati skupno 10 točk. V primeru, da 
prijava ne doseže mejnega praga, se zavrne.

9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)fi-
nanciranje gostovanj

Predvideni obseg sredstev za realizacijo jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 
240.000 EUR.

(So)financiranje v letu 2017 je vezano na sprejem 
finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na za-
gotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po pred-
metnem javnem razpisu.

Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru jav-
nega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov 
(so)financirala:

– nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške 
nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in na-
zaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stro-
ške prehrane med delom v skupnem znesku 1.550 EUR 
mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenj-
skih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz 
priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da 
korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej 
prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskoval-
cev na podlagi razpisa najmanj tri mesece in največ 
šest mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita 
v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC 
projekta na podlagi zadevnega razpisa, po zaključku 
gostovanju odda zaključno poročilo o izvedenem delu 
pri vodji ERC projekta. Zaključno poročilo o opravljenem 
gostovanju podpišeta gostujoči raziskovalec in vodja 
ERC projekta.

10. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-
javno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prija-
va/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava 
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in 
raziskovalec).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem 
in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane na 
spletnem portalu do 1. 3. 2017 do 15. ure.

10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2016) in odda 
v papirni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
in raziskovalca ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis 
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov 
v letu 2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 1. 3. 2017 do 15. ure in v papirni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije prav tako do 1. 3. 2017 
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do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, od-
dane priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 3. 2017 do 
15. ure (poštni žig).

10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (toč-
ka (10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in 
papirna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih dolo-
ča ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem (razen če z ovojnice ni 
mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 3. 3. 2017 ob 10. uri, v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis 
bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavljen na spletni strani agen-
cije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po 
tel. 01/400-59-73, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po 
e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

 Ob-3458/16

Javni razpis
za izbiro partnerja (koncesionarja) za izvajanje 

energetskega pogodbeništva pri obnovi  
in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše 
časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: konce-

dent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje storitev energet-
skega pogodbeništva po principu pogodbenega za-
gotavljanja prihranka energije z namenom energetske 
sanacije in upravljanja dela javne razsvetljave v lasti 
koncedenta.

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani koncedenta www.radlje.si, pod zavihkom Razpisi 
in natečaji.

2. Navodila vlagateljem za izdelavo vloge
2.1. Informacije o koncedentu
Naziv: Občina Radlje ob Dravi
Naslov: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
Internetni naslov: www.radlje.si
Zakoniti zastopnik: mag. Alan Bukovnik
2.2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Izvajanje energetskega po-

godbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsve-
tljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob 
Dravi

Številka javnega razpisa: 430-0006/2016-14
Podatki o koncesijskem aktu: Javni razpis se izva-

ja na podlagi Koncesijskega akta za izvajanje energet-
skega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne 

razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje 
ob Dravi (MUV, št. 14/2016), v nadaljevanju: koncesij-
ski akt.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energet-
skega pogodbeništva po principu pogodbenega zago-
tavljanja prihrankov energije.

Raba energije za delovanje javne razsvetlja-
ve predstavlja za občinski proračun visoko finančno 
obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in energetsko 
neučinkovitih svetilk javne razsvetljave se raba ener-
gije povečuje in s tem se višajo tudi stroški rabe elek-
trične energije. Prav tako je zaradi dotrajanosti svetilk 
velika možnost napak in odpovedi delovanja iz leta 
v leto večja. S tem se višajo tudi vzdrževalni stroški. 
Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko 
učinkovitejše delovanje razsvetljave, nižji stroški obra-
tovanja in vzdrževanja, izboljšuje se osvetljenost cest 
in ulic, posledično se povečuje varnost ter bivalni po-
goji. Zastarele, energetsko neučinkovite svetilke niso 
v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07 s spremem-
bami) in s svojim delovanjem svetlobno onesnažujejo 
okolje.

Cilj projekta Obnova in vzdrževanje javne raz-
svetljave za daljše časovno obdobje po sistemu ener-
getskega pogodbeništva v Občini Radlje ob Dravi je 
zamenjava dotrajanih in okoljsko neustreznih svetilk 
javne razsvetljave, ki niso v skladu z zakonodajo, za-
menjava neustreznih konzol za nekatere svetilke in 
zamenjava nekaterih dotrajanih oziroma neustreznih 
drogov. Z novo razsvetljavo se predvidi tudi regulacij-
sko nadzorni sistem, ki bo omogočal nadzor in regu-
lacijo svetilk.

Za manjši del svetilk (30) v mestnem središču 
Radlje ob Dravi je pri izboru oblike svetilk potrebno 
upoštevati izhodišča za varovanje kulturne dediščine 
in obliko nekaterih že obstoječih svetilk. Za te svetilke 
občina hkrati želi namestitev tehnologije z možnostjo 
spreminjanja barvnega spektra. Pri pripravljalnih sto-
ritvah se naj investicija v omenjene svetilke (lokacije 
in karakteristike so razvidne iz Priloge 1 in 1a) obrav-
nava ločeno v smislu opredelitve finančnih izračunov 
(kot 2. faza).

Z obnovo javne razsvetljave bi pridobili boljšo 
osvetljenost cest in ulic v Občini Radlje ob Dravi ter 
posledično zmanjšali porabo električne energije in stro-
ške vzdrževanja za potrebe javne razsvetljave.

Z zamenjavo svetilk javne razsvetljave z novo, 
energetsko in okoljsko učinkovitejšo razsvetljavo, bo 
občina dosegla sledeče cilje:

– imela bo kvalitetno osvetljenost cestnih, javnih 
in drugih površin,

– dosegla bo prihranke energije,
– izboljšala svetlobno tehnično stanje razsvetljave,
– znižala bo stroške za rabo električne energije,
– zmanjšala bo obseg vzdrževanja, saj imajo nove 

svetilke zelo dolge življenjske dobe,
– izboljšani bodo bivalni in delovni pogoji za obča-

ne in obiskovalce občine,
– večja bo varnost v prometu, osebna varnost na 

ulicah in cestah in
– razsvetljava bo v skladu z zakonodajo in okolj-

skimi standardi.
Območje izvajanja koncesije – Občina Radlje ob 

Dravi in svetilke, ki so podane v popisu svetilk – Pri-
loga 1

Območje izvajanja se lahko razširi na dodatne 
objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi 
projekta javno-zasebnega partnerstva.
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Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
15 let od pričetka izvajanja glavne storitve na posa-
meznem objektu, pri čemer se trajanje lahko podaljša 
skladno z določbami koncesijskega akta. V prioritetni 
plan (1. fazo) sodijo svetilke pod zaporednimi številka-
mi od 1 do 26, od 34 do 114, od 121 do 133, 142, 143, 
od 149 do 217 in od 222 do 387 (Priloga 1, Tabela 16). 
Ostale svetilke (30) sodijo v 2. fazo. To so svetilke, pri 
katerih je potrebno upoštevati izhodišča za varovanje 
kulturne dediščine in ki naj vključujejo LED tehnologijo 
z možnostjo spreminjanja barvnega spektra.

2.3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis se izvaja na podlagi sledečih pravnih 

podlag:
– Koncesijskega akta za izvajanje energetskega 

pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsve-
tljave za daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob 
Dravi (MUV, št. 14/2016) v nadaljevanju: koncesijski 
akt);

– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP);

– Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07);

– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13; v nadaljevanju: 
ZGD-1);

– Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 12/12 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na podro-
čju predmeta javnega razpisa.

Navedeno zakonodajo morajo vlagatelji upoštevati 
pri pripravi vloge in tudi koncesionar pri kasnejšem iz-
vajanju pogodbenih določil.

2.4. Vprašanja
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpi-

sno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 
pri kontaktni osebi: mag. Maša Peteržinek, e-pošta: 
masa.peterzinek@radlje.si. Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 25. 1. 2017. 
Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zasta-
vljena vprašanja, najkasneje tri delovni dni pred rokom 
za oddajo vlog.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavil na spletni strani Občine Radlje ob Dravi: 
www.radlje.si, pod zavihkom Razpisi in natečaji.

2.5. Vloga
2.5.1. Vsebina in oblika vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti do-

kumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obraz-
cem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:

1. Ovojnica
2. Vloga
3. Partnerska(e) pogodba(e) – v primeru relevan-

tnosti, pripravi vlagatelj sam
4. Podatki o podizvajalcih s pripadajočim soglas-

jem – v primeru relevantnosti
5. Pooblastila za pridobitev potrdil iz uradnih evi-

denc
6. Izjava vlagatelja
7. S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz po-

slovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo 
enakovredno dokazilo

8. Potrdila bank o neblokiranosti poslovnih raču-
nov

9. Podatki o kadrovskih zmogljivostih
10. Podatki o referenčnem delu
11. Menica in menična izjava za resnost vloge

12. Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pri-
pravljalnih storitev

13. Vzorec koncesijske pogodbe
14. Način izračuna prihrankov
15. Seznam svetil koncedenta
16. Program izvajanja koncesije, ki vključuje in-

vesticijski načrt s seznamom ukrepov za učinkovitejšo 
rabo energije in zmanjšanje svetlobne onesnaženosti, 
ki jih bo izvajal koncesionar ter načrt upravljanja in 
vzdrževanja – pripravi koncedent ob upoštevanju do-
ločb predmetne razpisne dokumentacije.

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo 
navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.

Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana 
s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki 
ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika 
za podpis vloge.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po 
zgoraj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zažele-
no, da so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi 
številkami.

Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene 
kopije ter kopije vloge v elektronski obliki (na zgoščenki 
ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Ori-
ginal«, »Kopija 1«.

Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni 
ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obra-
zec Ovojnica. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen 
pravilno izpolnjen obrazec Ovojnica, bo koncedent tako 
ovojnico odprl z namenom pridobiti podatke o pošilja-
telju in jo vrniti na naslov pošiljatelja. Tovrstna vloga ne 
bo predmet ocene.

Zaželeno je, da so vsi listi vloge prešiti z jamstve-
nikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) 
strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, 
pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom ose-
be, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno 
povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). 
Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pe-
čat ali vrvica poškodovala.

Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni 
javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. V prime-
ru, če vlagatelj predloži dokumente oziroma dokazila 
v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev so-
dno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična 
dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali 
nemškem jeziku, pri čemer ima koncedent pridržano 
pravico, da vlagatelja pozove k predložitvi sodno over-
jenega prevoda v slovenski jezik.

Predložena vloga mora biti veljavna najmanj 
120 dni od roka za oddajo vlog.

Denarne vrednosti v vlogi morajo biti podane v eu-
rih (EUR).

Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosi vla-
gatelj.

2.5.2. Spremembe in dopolnitve razpisne doku-
mentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pet 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni 
in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo 
v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine 
Radlje ob Dravi: www.radlje.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal 
rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil 
upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne 
dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se 
pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo 



Stran 2626 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega 
roka za oddajo prijave.

2.5.3. Oddaja, sprememba, umik ter javno odpi-
ranje vlog

Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na 
naslov koncedenta, opredeljenega v poglavju 2.1 raz-
pisne dokumentacije.

Končni rok za oddajo vlog je 22. 2. 2017 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (preje-
mna teorija).

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko vlagatelj 
v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano 
vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, vlagatelji ne mo-
rejo več spreminjati ali umikati vlog.

Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti opra-
vljen na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na 
pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (vla-
gatelj na ovojnico napiše »Umik vloge« in ime javnega 
razpisa) ali spremembo vloge (vlagatelj na ovojnico 
napiše »Sprememba vloge« in ime javnega razpisa). 
V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno, kateri 
del vloge se spreminja in kateri del vloge ostaja ne-
spremenjen.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu kon-
cedenta, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne doku-
mentacije, 22. 2. 2017 ob 14. uri.

2.6. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci
Vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predlo-

ži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev.

V primeru skupne vloge mora taka vloga vsebo-
vati ustrezne navedbe v obrazcu Vloga in sklenjeno 
partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v ve-
ljavo v primeru izbire zadevnega vlagatelja za konce-
sionarja.

Iz partnerske (konzorcijske) pogodbe mora biti 
nedvoumno razvidno naslednje:

– imenovanje nosilca posla;
– pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za 

podpis vloge ter podpis pogodbe;
– obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni 

partner in njegove odgovornosti;

– izjava, da so vsi vlagatelji v skupni vlogi sezna-
njeni z navodili vlagateljem in razpisnimi pogoji ter 
merili za dodelitev javnega razpisa in da z njimi v celoti 
soglašajo;

– določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vo-
dilnega partnerja;

– izjavo, da so vsi vlagatelji seznanjeni s plačilnimi 
pogoji iz razpisne dokumentacije;

– navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo konceden-
tu neomejeno in solidarno.

Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe 
(skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, 
bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih 
družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. 
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa iz-
ločene vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma pove-
zane družbe nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelj, 
drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu.

Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe 
odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma 
z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, 
takšen vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne 
sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne 
glede na to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj 
opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.

V primeru vloge s podizvajalci, mora taka vloga 
vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu Vloga, hkrati pa 
mora vlagatelj v vlogi predložiti ustrezna pooblastila za 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru nominacije podizvajalcev je obvezna 
sestavina koncesijske pogodbe:

– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, ma-
tična številka, davčna številka in transakcijski račun);

– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta 
blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec;

– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe 
teh del.

2.7. Pogoji
Vlagatelj, parter oziroma vsak nominirani podizva-

jalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. 
Izpolnjevanje ostalih pogojev (ekonomsko-finančnih, 
organizacijskih in kadrovsko-tehničnih) se ugotavlja 
kumulativno, za vlagatelja, partnerja oziroma podizva-
jalce skupaj.

Pogoj Dokazilo Dodatne določbe
Vlagatelj in vsak njegov zakoniti zastopnik, 
v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 157., 211.,
225. do 264. in 294. členu Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12; 
v nadaljnjem besedilu: KZ-1). Za 
izpolnjevanje pogoja se upošteva datum 
oddaje vloge.

Predložitev dokazil 
in/ali predložitev obrazca 
Pooblastilo za pridobitev potrdil 
iz uradnih evidenc.

V primeru partnerskih vlog mora 
pogoj izpolnjevati vsak izmed 
partnerjev.

Vlagatelj na dan, ko je bila oddana vloga, 
v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države koncedenta 
nima zapadlih, neplačanih obveznosti 
v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 eurov ali več.

Predložitev dokazil in/ali obrazca 
Pooblastilo za pridobitev potrdil 
iz uradnih evidenc.

V primeru partnerskih vlog mora 
pogoj izpolnjevati vsak izmed 
partnerjev.
V primeru, če vlagatelj nastopa 
s podizvajalcem/ci, mora pogoj 
izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki 
sodeluje pri izvedbi predmeta javnega 
razpisa. V kolikor podizvajalec 
navedenega pogoja ne izpolnjuje, 
takšen podizvajalec ne sme sodelovati 
pri izvedbi predmeta javnega razpisa.
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Pogoj Dokazilo Dodatne določbe
Vlagatelj na dan oddaje vloge:
– ni v postopku prisilne poravnave 
ali zanj ni podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče 
o tem predlogu še ni odločilo;
– ni v stečajnem postopku ali zanj ni 
podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo;
– ni v postopku prisilnega prenehanja 
in zanj ni podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo in 
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne 
upravlja sodišče in ni opustil poslovne 
dejavnosti in ni v katerem koli podobnem 
položaju.

Predložitev dokazil 
in/ali predložitev obrazca 
Pooblastilo za pridobitev potrdil 
iz uradnih evidenc.

V primeru partnerskih vlog mora 
pogoj izpolnjevati vsak izmed 
partnerjev.
Koncedent ne glede na določila 
citiranega pogoja iz javnega razpisa 
ne bo izločil vlagatelja, pri katerem 
je sodišče do roka za izdajo akta 
izbire pravnomočno odločilo 
o potrditvi prisilne poravnave. 
Vlagatelj je o pravnomočnem 
sklepu sodišča o potrditvi prisilne 
poravnave dolžan obvestiti 
koncedenta v roku
1 delovnega dneva od 
pravnomočnosti sklepa sodišča.

Vlagatelj je registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega 
razpisa. Za izpolnjevanje pogoja se 
upošteva datum oddaje vloge.

Posebne listine v tej točki ni 
potrebno predložiti. Koncedent 
bo štel, da je vlagatelj 
s podpisom obrazca Izjava 
vlagatelja podal lastno izjavo, 
da v vseh točkah citiranega 
pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno.

Vlagatelj je imel v zadnjih treh poslovnih 
letih 2015, 2014 in 2013 (če posluje 
manj kot 3 leta, v obdobju, odkar 
posluje) povprečni letni prihodek najmanj 
500.000 EUR.

Predložitev dokazila 
(S.BON-1/P oziroma 
S.BON-1/SP ali izkaz 
poslovnega izida ali izvlečki 
iz bilance stanja ali drugo 
enakovredno dokazilo) 
iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje tega pogoja.

V primeru partnerskih vlog partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno, pri 
čemer mora vsak od partnerjev 
imeti v predpisanem obdobju 
povprečni letni prihodek najmanj 
v višini 300.000 EUR.

Vlagatelj v zadnjih šestih mesecih pred 
datumom objave predmetnega javnega 
razpisa ni imel blokiranih poslovnih 
računov.

Predložitev potrdili vseh bank, 
pri katerih ima vlagatelj odprt 
poslovni račun ali obrazec 
BON-2 ali drugo enakovredno 
potrdilo, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja.

V primeru partnerskih vlog mora 
pogoj izpolnjevati vsak izmed 
partnerjev.

Vlagatelj ima zagotovljene vire 
financiranja v višini najmanj 
200.000 EUR.

Kreditno pismo banke. V primeru partnerskih vlog ali 
vlog s podizvajalci, sub jekti pogoj 
izpolnijo kumulativno.

Vlagatelj je v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa uspešno izvedel 
najmanj 3 referenčna dela, ki zajema 
načrtovanje in izvedbo energetske 
sanacije javne razsvetljave in kjer se že 
lahko preverjajo doseženi in dokazljivi 
prihranki in kjer je bila investicija v višini 
najmanj 150.000 EUR.

Vlagatelj izpolnjevanje pogoja 
dokazuje z izpolnitvijo obrazca 
Podatki o referenčnem delu.
Koncedent ima pravico 
preveriti podatke, ki so osnova 
za presojanje ustreznosti 
reference, ali od vlagatelja 
zahtevati predložitev dodatnih 
dokazil (npr. projektna 
dokumentacija, pogodbe 
oziroma vsebina pogodb itd.).

V primeru partnerskih vlog ali 
vlog s podizvajalci, sub jekti pogoj 
izpolnijo kumulativno. V primeru, 
če se vlagatelj za izpolnjevanje 
pogoja sklicuje na partnerje, 
podizvajalce ali druge gospodarske 
sub jekte, morajo biti navedeni sub-
jekti v okviru konkretnega posla 
nominirani za opravljanje vsaj dela 
del, za katere so podali reference.

Vodja projekta – Vlagatelj ima 
zaposlenega odgovornega projektanta 
strojnih instalacij ali odgovornega vodjo 
del ali pogodbeno vezanega zunanjega 
strokovnjaka, ki je v zadnjih 10 letih pred 
objavo javnega razpisa uspešno izvedel 
najmanj 3 referenčna dela vodenja in 
izvedbe pripravljalnih ali glavnih storitev 
pri projektu energetske sanacije javne 
razsvetljave. 

Vlagatelj izpolnjevanje 
pogoja dokazuje z izpolnitvijo 
obrazcev Podatki o kadrovskih 
zmogljivostih, Podatki 
o referenčnem delu.
Koncedent ima pravico preveriti 
podatke ali od vlagatelja 
zahtevati predložitev dodatnih 
dokazil (npr. projektna 
dokumentacija projektna 
dokumentacija, pogodbe 
oziroma vsebina pogodb itd.).

Vlagatelji lahko skladno 
z zakonskimi omejitvami isto osebo 
nominirajo na več funkcij.
V primeru partnerskih vlog ali 
vlog s podizvajalci, sub jekti pogoj 
izpolnijo kumulativno.
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2.8. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto 

vlogo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša 
(upoštevajo se točke na dve decimalni mesti natančno).

Merila za izbor najugodnejše vloge so:
1. Prihranki 1 à Relevanten je znesek neto sedanje 

vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi iz obraz-
ca Vloga. Upošteva se znesek na dve decimalni mesti 
natančno. Pri merilu prihranki 1 prejme vlagatelj, ki bo 
ponudil najvišji znesek neto sedanje vrednosti prihran-
kov v celotni pogodbeni dobi, 70 točk, ostale vloge pa 
dobijo točke po formuli: število točk = (ponujeni znesek 
neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni 
dobi/najvišji znesek neto sedanje vrednosti prihrankov 
v celotni pogodbeni dobi) X 70.

2. Prihranki 2 à Relevanten je odstotek udelež-
be koncedenta na zagotovljenih prihrankih iz obrazca 
Vloga. Upošteva se odstotek na dve decimalni mesti 
natančno. Pri merilu prihranki 2 prejme vlagatelj, ki bo 
ponudil najvišji odstotek udeležbe koncedenta na zago-
tovljenih prihrankih, 20 točk, ostale vloge pa dobijo točke 
po formuli: število točk = (ponujeni odstotek udeležbe 
koncedenta na zagotovljenih prihrankih /najvišji odstotek 
udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih) X 20.

3. Ponujena dolžina koncesijskega razmerja à Re-
levantna je ponujena dolžina koncesijske pogodbe. Naj-
krajše trajanje, 5 točk.

4. Reference à Relevantne so reference, ki zaje-
majo glavno storitev pogodbenega zagotavljanja pri-
hrankov. Pri predmetnem merilu prejme vlagatelj, ki iz-
kazuje izvajanje glavne storitve zagotavljanja prihrankov 
za največ svetilk 5 točk, ostale vloge pa dobijo točke po 
naslednji formuli:

število točk = (število svetilk v javni lasti z glavno 
storitvijo zagotavljanja prihrankov / najvišje število sve-
tilk z glavno storitvijo zagotavljanja prihrankov) x 5.

Maksimalno število skupnih točk je 100.
V primeru, da dve pravilni in samostojni vlogi dose-

žeta enako število točk (zaokroženo na dve decimalni 
mesti), bo koncedent med njima izbral tisto ponudbo, 
katere vlagatelj ima več točk pri Merilu 1. V primeru 
doseganja enakega števila točk pri Merilu 1 bo izbrana 
ponudba, katere vlagatelj dosega več točk pri Merilu 2. 
Po predstavljeni metodologiji bosta po potrebi obravna-
vani Merili 3 in 4.

2.9. Zavarovanja
2.9.1. Zavarovanje odgovornosti
Koncesionar je dolžan imeti ob sklenitvi koncesijske 

pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti 
za škodo, ki bi utegnila nastati koncedentu in tretjim ose-
bam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Višina 
letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni po-
godbi, mora biti sorazmerna višini investicije in veljavna 
do konca trajanja pogodbe. Vlagatelj je dolžan ob skle-
nitvi koncesijske pogodbe koncedentu predložiti kopijo 
veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno 
kritje odškodninskih zahtevkov. Če se med trajanjem iz-
vedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta 
storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno 
spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati 
veljavnost zavarovalne police.

2.9.2. Zavarovanje za resnost vloge
Vlagatelj mora vlogi predložiti zavarovanje za re-

snost vloge v obliki menične izjave in menice v višini 
2000 EUR. Zavarovanje za resnost vloge mora veljati 
najmanj do 31. 3. 2017 z možnostjo podaljšanja na 
zahtevo koncedenta. V primeru, če vloga zahtevanega 
zavarovanja za resnost vloge ne bo vsebovala ali ta ne 
bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzor-

cem iz razpisne dokumentacije, bo koncedent tako vlogo 
kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjeva-
nja vlog. Zavarovanje za resnost vloge bo unovčeno, če 
vlagatelj umakne ali spremeni vlogo v času njene veljav-
nosti. Predložena zavarovanja za resnost vloge bodo 
neizbranim vlagateljem vrnjena po pravnomočnosti od-
ločitve o oddaji javnega razpisa. Izbranemu vlagatelju 
bo zavarovanje za resnost vloge vrnjeno po predložitvi 
zavarovanja za dobro izvedbo pripravljalnih storitev.

2.9.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih 
storitev

Koncesionar bo moral najkasneje v 15 dneh od 
sklenitve koncesijske pogodbe koncedentu izročiti zava-
rovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10 % vrednosti pripravljalnih storitev (z DDV), v obliki 
menične izjave in menice (tri), skladno z vzorcem iz te 
razpisne dokumentacije in skladno z določbami vzorca 
pogodbe.

2.10. Tehnične specifikacije in temeljne zahteve
Investicijska, projektna in druga dokumentacija ob-

sega:
– Prilogo 1 – Seznam svetilk koncedenta
– Prilogo 2 – Program izvajanja koncesije (navodila 

in obrazci)
– Prilogo 3 – Način izračuna dejanskega prihranka.
Ta dokumentacija je sestavni del razpisne doku-

mentacije in jo mora vlagatelj upoštevati in izpolnjeno 
v papirnati in elektronski obliki priložiti pri oddaji vloge.

V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifika-
cije sklicujejo na posamezno znamko, vir ali standard, 
se pri takem sklicevanju skladno z 49. členom ZJZP 
upošteva, da lahko vlagatelj ponudi tudi druge pro izvode 
ali storitve oziroma gradnje, čeprav je uporabljena dru-
gačna tehnologija, kot je navedena v standardu, če 
končni rezultat, ki je predmet javno-zasebnega partner-
stva, izpolnjuje vse zahteve glede uspešnosti, učinko-
vitosti oziroma funkcionalnih zahtev. Dokazno breme 
izkazovanja navedenega je na vlagatelju. Vse morebi-
tne posledice (stroškovne, časovne itd.), nastale zaradi 
spremembe, bremenijo vlagatelja.

2.11. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. poglavja ZJZP in VI. poglavja 
Koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogod-
beništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za 
daljše časovno obdobje v Občini Radlje ob Dravi (MUV, 
št. 14/2016).

2.11.1. Vrednotenje vlog
Po končanem odpiranju bo strokovna komisija pre-

gledala vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne po-
goje.

Komisija sme zahtevati od kandidatov pojasnila, da 
bi si pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju 
vlog. Pri tem ne bo dovoljeno, da bi kandidat dopolnje-
val ali kakor koli spreminjal svojo vlogo. Posebej ne bo 
dovoljeno, da bi spreminjal tiste dokumente iz vloge, ki 
vplivajo na vrednotenje vloge posameznega kandidata 
(sprememba predmeta, cena in druga merila). Komi-
sija bo zahtevala le take dopolnitve vlog, s katerimi se 
odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne doku-
mentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vse-
bino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne 
vloge skladno s postavljenimi merili za izbor izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva.

Koncedent sme v soglasju z vlagateljem popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu.

Po končanem pregledu in vrednotenju bo strokovna 
komisija sestavila poročilo, v okviru katerega bo nave-
deno, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve. Hkrati 
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bodo v poročilu vloge razvrščene tako, da bo razvidno, 
katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom 
oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustre-
znost postavljenim merilom.

Poročilo bo posredovano županu Občine Radlje 
ob Dravi.

2.11.2. Izdaja odločitve
O izbiri koncesionarja po zaključenem postopku 

vrednotenja vlog odloči koncendent z izdajo akta izbire 
izvajalca skladno s 56. členom ZJZP.

Koncedent tudi po objavi javnega razpisa ni zave-
zan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
Če koncedent v postopku izbire ne izbere izvajalca jav-
no-zasebnega partnerstva, o tem skladno z 59. členom 
ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.

Koncedent sme ob upoštevanju 60. člena ZJZP vse 
do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu iz-
ločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, 
in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nasto-
pijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel 
izpolnjevati obveznosti iz pogodbe.

2.11.3. Pravno varstvo
Pravno varstvo zoper odločitve iz točke 2.11.2 pred-

metne razpisne dokumentacije je zagotovljeno v pritož-
benem postopku skladno z 61. členom ZJZP.

Zoper dokončno odločbo o izbiri je skladno 
s 63. členom ZJZP mogoče začeti upravni spor.

2.11.4. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih 

dneh po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti 
podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncendent lah-
ko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene 
stranke in postane veljavna s prijaviteljevo predložitvijo 
garancije za dobro izvedbo pripravljalnih storitev.

Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim 
izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu kon-
cendenta sklene župan.

Pogoj sklenitve pogodbe: Občina Radlje ob Dravi 
je v fazi prenosa lastništva delov javne razsvetljave iz 
privatnega v občinsko last. Predvidoma bo postopek 
končan do začetka leta 2017. Pogodba z izbranim iz-
vajalcem se sklene, ko bo postopek prenosa lastništva 
zaključen.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 039-6/2016-3 Ob-3459/16

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravil-
nika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne 
občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljub ljana 
(v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov mreže Mladinskih 

centrov Ljub ljana v obdobju 2017–2019  
v Mestni občini Ljub ljana

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov mre-

že Mladinskih centrov Ljub ljana, ki so v programskem 
upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij. S pod-
poro programom mreže Mladinskih centrov Ljub ljana se 
uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljub ljana 

za mlade 2016–2025: »Kontinuirano povečevati število 
mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, 
ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in 
mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, 
povečevati za najmanj 5 % letno).«

Cilj razpisa je zagotoviti stabilne pogoje za kakovo-
stno in kontinuirano izvajanje mladinskega dela na čim 
večjem območju Mestne občine Ljub ljana. Z delovanjem 
mreže Mladinskih centrov Ljub ljana bo mladim zagoto-
vljena dostopnost široke palete mladinskih programov, 
s čimer se bodo izboljšali pogoji za njihov profesionalni 
in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter 
povečale možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno 
in varno preživljanje prostega časa.

Kvantitativni cilji razpisa: podpreti največ 7 mladin-
skih centrov, ki bodo izpolnjevali kvalitativne in kvantita-
tivne pogoje ter kriterije in bodo na letni ravni z njihovimi 
programi doseči najmanj 20.000 otrok in mladih ter nji-
hovih družin v MOL.

Mladinski center je organizirano funkcionalno sredi-
šče za mlade, ki deluje na stalni fizični lokaciji ter izvaja 
program na dnevni ravni. V njem se izvajajo programi 
mladinskega sektorja in mladinsko delo na lokalni ravni. 
Mladinski center je prostor, ki mladim nudi kakovostno 
preživljanje prostega časa in tako po vsebini kot po obliki 
ustreza njihovim potrebam, željam in pričakovanjem. 
Mladim omogoča:

– pogoje za socializacijo in vključevanje v aktivnosti 
lokalne skupnosti,

– krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi nefor-
malno učenje,

– informiranost,
– aktivno participacijo in izvajanje prostovoljskih 

aktivnosti,
– mobilnost in mednarodno aktivnost,
– razvoj ustvarjalnosti na različnih področjih ipd.
Navedene aktivnosti morajo biti skladne s cilji Stra-

tegije Mestne občine Ljub ljana za mlade 2016–2025, ki 
je dostopna na www.Ljub ljana.si/mladina, kar mora biti 
razvidno iz utemeljitev predlaganega programa.

Projekt je posamična aktivnost na področju mla-
dinskega sektorja, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu 
zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je 
mogoče razbrati iz prijaviteljevega opisa v prijavnem 
obrazcu.

Mladi v Ljub ljani so mladostniki in mlade odra-
sle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 
29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se 
zadržujejo na območju MOL.

Mladinsko delo predstavlja aktivnosti, namenjene 
mladim, v katere se le-ti vključujejo prostovoljno in so 
oblikovane tako, da spodbujajo njihov osebni in družbeni 
razvoj skozi neformalno in priložnostno učenje.

Je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja 
mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi 
lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo 
svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. 
Načela mladinskega dela temeljijo na aktivnem vklju-
čevanju mladih.

Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primer-
javi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi socialnih in/ali 
ekonomskih okoliščin, gibalne ali senzorne oviranosti, 
učnih težav, kulturnih in/ali jezikovnih razlik, zdravstve-
nih težav ali geografskih ovir.

Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okvi-
ru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo 
družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na 
način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Ura-
dni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
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II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zako-

nov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno 
z opredelitvijo v I. točki razpisa,

– so registrirani na območju MOL,
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 

2016 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna iz-
java),

– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi 
programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravno-
močno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost (obvezna izjava),

– izjavijo pod materialno in kazensko odgovorno-
stjo, da bo, v primeru izbora, program sofinanciran le 
preko predmetnega javnega razpisa MOL.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
1. razpolagajo z javno dostopnimi prostorskimi ka-

pacitetami v velikosti najmanj 70 m²;
2. zagotavljajo odprtost najmanj 20 ur tedensko 

skozi vse leto oziroma najmanj 1000 ur letno, odprtost 
pa se prilagaja potrebam mladih iz določenega lokal-
nega okolja;

3. zagotavljajo najmanj 50 udeleženih osnovnošol-
cev in mladih tedensko;

4. zagotavljajo redno zaposlenega najmanj ene-
ga strokovno usposobljenega mladinskega delavca in 
ustrezno strokovno kadrovsko strukturo za delo z mla-
dimi;

5. najmanj 90 % njihovega programa bo brezplač-
nega;

6. izkazujejo izvajanje dejavnosti skladno z meto-
dologijami mladinskega dela, socialnega varstva in/ali 
socialne pedagogike;

7. delujejo v skladu z načeli zagotavljanja enakih 
možnosti in enakega obravnavanja ne glede na spol, 
etnično poreklo, spolno usmerjenost, hendikep ali drugo 
osebno okoliščino;

8. imajo jasno opredeljeno ciljno skupino osnovno-
šolcev in mladih od 10 do 29 let ter predvidene aktivnosti 
za vse starostne skupine v tem razponu;

9. izvajajo najmanj pet aktivnosti letno v sodelova-
nju s četrtnimi skupnostmi;

10. v mrežo Mladinskih centrov Ljub ljana prispeva-
jo najmanj 100 ur za oblikovanje skupnih programov in 
aktivnosti mreže;

11. ažurno sodelujejo v informacijski bazi mreže 
z vsemi informacijami o aktivnostih;

12. se obvezno udeležujejo vsakoletnih usposa-
bljanj mladinskih delavcev v mreži;

13. prijavitelj na lokaciji že izvaja redni in javno do-
stopni program, v katerega vključuje mlade, kot so opre-
deljeni v 8. točki tega poglavja. Prijavitelj je v obdobju od 
1. 1. 2015 do 1. 12. 2016 izvedel najmanj tri projekte na 
lokaciji mladinskega centra in izkazuje redno delovanje 
mladinskega centra na dnevni ravni za vse starostne 
skupine mladih;

14. zaprošeni znesek prijavitelja za sofinanciranje 
s strani MOL ne sme presegati 70 % celotne vrednosti 
programa in hkrati 35.000 eur sofinanciranja letno;

15. delež prostovoljskega dela, ki ga organizacija 
lahko uveljavlja, ne sme presegati 10 % deleža celotne 
vrednosti programa.

V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja ka-
terega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev 

za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od 
sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračun-
skih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Predmet 
sofinanciranja po tem razpisu nikakor ne morejo biti deli 
ali celotne aktivnosti in vsebine, ki so že sofinancirane 
s strani MOL preko katerega koli drugega razpisa MOL. 
V primeru podvajanja posameznih programskih vsebin 
vloge z že sofinanciranimi projekti ali programi istega 
prijavitelja s strani MOL, se te vsebine v postopku oce-
njevanja vloge zavrnejo.

IV. Merila za izbor programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne 

pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo 
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji 
lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo sku-
paj največ 100 točk. Ocena 0 točk pri posameznem me-
rilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje 
meril za sofinanciranje programa.

Merila za izbor vlog so naslednja:
1. Urnik delovanja mladinskega centra

1 točka Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden, 
vsaj 20 ur tedensko in vsaj 1000 ur letno.

3 točke Mladinski center je odprt vsaj 5x na teden, 
tudi ob večernih urah, vsaj 25 ur tedensko in 
vsaj 1250 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj 
21. ure).

5 točk Mladinski center je odprt vsaj 6x na teden, 
tudi ob večernih urah, vsaj 30 ur tedensko in 
vsaj 1500 ur letno (vsaj 2x tedensko do vsaj 
21. ure).

2. Število redno zaposlenih od leta 2017 naprej za 
izvedbo programa mladinskega centra 

1 točka 1 redno zaposleni v dnevnem centru. 
5 točk 2 redno zaposlena s polnim delovnim časom 

in polno angažiranostjo v dnevnem centru.
10 točk Več kot 2 redno zaposlena s polnim delovnim 

časom in polno angažiranostjo v dnevnem 
centru.

3. Usposobljenost kadra (izobrazba, reference, iz-
kušnje pri neposrednem delu z mladimi), ki sodeluje pri 
izvedbi programa mladinskega centra

0 točk Nihče od izvajalcev ni strokovno 
usposobljen za predvideno vlogo 

1 točka Nekaj izvajalcev je usposobljenih 
za predvideno vlogo

2–5 točk Večina izvajalcev je usposobljena 
za predvideno vlogo, zagotovljeno je 
redno angažiranje mladinskega 
delavca

6–10 točk Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni 
za predvideno vlogo, zagotovljeno 
je redno angažiranje najmanj enega 
mladinskega delavca drugih usposobljenih 
kadrov

4. Reference prijavitelja – število izvedenih projek-
tov v letih 2015 in 2016 ter stalnost delovanja na lokaciji 
mladinskega centra

1–4 točke Prijavitelj je v letih 2015 in 2016 izvedel vsaj 
tri projekte na lokaciji mladinskega centra 
in izkazuje redno delovanje mladinskega 
centra na dnevni ravni za vse starostne 
skupine mladih. 
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2–5 točk Prijavitelj je v letih 2015 in 2016 izvedel vsaj 
pet projektov na lokaciji mladinskega centra 
in vsaj eno leto izkazuje redno programsko 
delovanje mladinskega centra na dnevni 
ravni za vse starostne skupine mladih. 

6–10 točk Prijavitelj je v letih 2015 in 2016 izvedel 
vsaj pet projektov na lokaciji mladinskega 
centra in več kot dve leti izkazuje redno 
programsko delovanje mladinskega centra 
na dnevni ravni za vse starostne skupine 
mladih.

5. Sodelovanje mladinskega centra v Mreži mladin-
skih centrov Ljub ljana

1 točka Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih 
centrov Ljub ljana vsaj 100 ur za oblikovanje 
skupnih aktivnosti in programov mreže na 
leto.

3 točke Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih 
centrov Ljub ljana vsaj 130 ur za oblikovanje 
skupnih aktivnosti in programov mreže na 
leto in ponuja mreži prepoznavne skupne 
vsebine.

5 točk Prijavitelj prispeva v Mrežo mladinskih 
centrov Ljub ljana vsaj 150 ur za oblikovanje 
skupnih aktivnosti in programov mreže na 
leto in ponuja mreži inovativne vsebine, 
ki bodo bistveno prispevale h kakovosti 
mladinskega dela v MOL.

Vsebina programa:
6. Skladnost programa s predmetom javnega raz-

pisa 

0 točk Program ni skladen s predmetom javnega 
razpisa. 

1–4 točke Program je delno skladen s predmetom 
javnega razpisa in slabo odgovarja na cilje 
javnega razpisa. 

5–7 točk Program je skladen s predmetom javnega 
razpisa in ustrezno odgovarja na cilje 
javnega razpisa. 

10 točk Program je v celoti skladen s predmetom 
javnega razpisa in odlično odgovarja na 
cilje javnega razpisa. 

7. Zagotavljanje dostopnosti programa mladim in 
aktivna udeležb mladih 

0 točk Metode za vključevanje v program 
niso ustrezne, aktivna udeležba mladih 
v programu ni predvidena in dostopnost 
v najširšem smislu je slabo opredeljena. 

1–3 točke Metode za vključevanje v program 
so delno ustrezne, aktivna udeležba 
mladih je predvidena le v nekaterih 
fazah programa, dostopnost je delno 
opredeljena in zagotovljena.

4–7 točk Metode za vključevanje v program so 
pretežno ustrezne, aktivna udeležba 
mladih je predvidena v več fazah 
programa, dostopnost programa mladim je 
ustrezno opredeljena in zagotovljena.

8–10 točk Metode za vključevanje v program so 
v celoti ustrezne, aktivna udeležba 
mladih je predvidena v vseh fazah 
programa, dostopnost programa je odlično 
opredeljena in zagotovljena.

8. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti 
programa glede na zastavljene cilje 

0 točk Metode dela ali predvidene aktivnosti ne 
zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.

1 točka Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti 
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.

3 točke Večina metod dela in predvidenih aktivnosti 
zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.

5 točk Vse metode dela in predvidene aktivnosti 
zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.

9. Ustreznost načina evalvacije programa ter ustre-
znost kazalcev uspešnosti programa 

0 točk Neustrezen način evalvacije ali neustreznost 
kazalcev.

1 točka Deloma ustrezna metoda evalvacije ali 
deloma ustrezi kazalci.

3 točke Izbrana metoda evalvacije je ustrezna 
oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.

5 točk Izbrana metoda evalvacije in kazalci so 
odlični.

10. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prosto-
voljcev

0 točk Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih 
ni predvideno 

1 točka Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, 
način sodelovanja prostovoljcev je skladen 
z načeli prostovoljstva

3 točke Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, 
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika 
načel prostovoljstva pomemben del 
dejavnosti mladinskega centra

5 točk Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, 
način sodelovanja prostovoljcev je z vidika 
načel prostovoljstva pomemben del 
programa, njihovo delo pa je ocenjeno
in ovrednoteno v finančni konstrukciji 
programa mladinskega centra. 

11. Vpliv programa na lokalno okolje in povezovanje 
s sorodnimi organizacijami

0 točk Program nima vpliva na lokalno skupnost 
in se ne povezuje z nobeno sorodno 
organizacijo

1 točka Program je pretežno namenjen članom 
organizacije in se slabo povezuje
z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi 
organizacijami

5–7 točk Program predvideva aktivnosti, ki 
omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno 
okolje, sodelovanje s četrtnimi skupnostmi, 
povezovanje s sorodnimi organizacijami 
in povezovanje z drugimi mladinskimi 
organizacijami, ki delujejo v isti četrtni 
skupnosti. 

10 točk Program predvideva aktivnosti, ki 
omogočajo odlično vključevanje v lokalno 
okolje, kakovostno in inovativno 
sodelovanje s četrtnimi skupnostmi, 
odlično povezovanje s sorodnimi 
organizacijami in povezovanje
z drugimi mladinskimi organizacijami,
ki delujejo v isti četrtni skupnosti. 
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Finančna konstrukcija
12. Preglednost in realnost finančnega načrta 

(predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvi-
deni odhodki programa so jasni in konkretni)

0 točk Program nima jasno razdelanega in 
realno uresničljivega finančnega načrta. 

1 točka Program ima le delno jasno razdelan in 
realno uresničljiv finančni načrt.

2–5 točk Program ima po večini jasno razdelan in 
realno uresničljiv finančni načrt.

6–10 točk Program ima v celoti jasno razdelan in 
realno uresničljiv finančni načrt. 

13. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela 
programa

0 točk Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno 
povezana in usklajena s predstavljenim 
programom, le manjši delež posameznih 
postavk odhodkov odraža dejanske 
stroške predvidenih aktivnosti.

1–2 točki Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno 
povezana in usklajena s predstavljenim 
programom, večji delež posameznih 
postavk odhodkov odraža dejanske 
stroške predvidenih aktivnosti.

3–5 točk Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno 
povezana in usklajena s predstavljenim 
programom, vse posamezne postavke 
odhodkov odražajo dejanske 
stroške predvidenih aktivnosti.

Uporaba meril
Sredstva tega javnega razpisa bodo razdeljena 

med največ sedem prijaviteljev, ki bodo dosegli najmanj 
71 točk in bodo izpolnjevali osnovne in posebne pogoje 
za sofinanciranje.

Višina sofinanciranja bo določena na podlagi zbra-
nega števila točk. Prijavitelj lahko zbere največ 100 točk. 
Višina financiranja se določi na naslednji način: sred-
stva, namenjena javnemu razpisu, se deli s številom 
vseh doseženih točk izpolnjevanja meril tistih prijavi-
teljev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Tako se 
izračuna vrednost posamezne točke. Višina financiranja 
posameznega prijavitelja bo zmnožek točk, ki jih je 
dosegel, z vrednostjo posamezne točke. Višina finan-
ciranja ne more biti višja od višine zaprošenih sredstev.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

realizaciji programov mreže mladinskih centrov, znaša 
na letni ravni 150.000,00 EUR. Višina sredstev za so-
financiranje triletnih programov za leti 2018 in 2019 bo 
odvisna od dogovorjenega obsega programa za posa-
mezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proraču-
nu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij 
v letih 2018 in 2019, od ocene izvajanja dogovorjenega 
obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne 
strokovne komisije glede programskega načrta za posa-
mezno proračunsko leto.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali reba-
lansa proračuna MOL za katero koli leto v časovnem 
razdobju od 2017 do 2019.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017, 
ne glede na to, da bo MOL z izbranim prijaviteljem skle-
nila večletno pogodbo za obdobje od 2017 do 2019. 

Z izbranimi izvajalci programov mladinskih centrov bo 
MOL po letu 2017 za vsako nadaljnje leto sklenila do-
datek k pogodbi.

VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov mladinskih cen-

trov so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so nujno 

potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu 
s cilji programa,

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila 

o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti 
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,

– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sred-
stev,

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah,

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– stroški za nabavo opreme, nujno povezane z iz-

vedbo programa, ki pa ne smejo presegati 10 % celotne 
zaprošene vrednosti,

– so preverljivi,
– se glasijo na prijavitelja,
– niso in ne bodo financirani s strani morebitnih 

drugih sofinancerjev programa.
V zvezi z izvajanjem programov mladinskih centrov 

so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program mladinske-

ga centra,
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno 

izvedbo programa.
Pri uveljavljanju prostovoljnega dela kot upraviče-

nega stroška bo izvajalec poročilu priložil (za vsakega 
prostovoljca posebej):

– kopijo podpisanega dogovora o prostovoljskem 
delu v okviru programa mladinskega centra,

– dnevnik o opravljenih urah prostovoljnega dela.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 

popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak program (če prijavlja 

več programov) oddati na obrazcu, ki je dostopen na 
spletni strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec z vsemi 
zahtevanimi prilogami poslati s priporočeno pošto na 
naslov: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana, in sicer najkasneje do vključno 5. 1. 2017. Za 
pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega 
dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni 
razpis,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija,

– poslana mora biti v roku in na način, ki je določen 
v tej točki tega besedila razpisa.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zapr-
ti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga: 
JR mreža Mladinskih centrov Ljub ljana« na prednji stra-
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ni ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja. V primeru, da prijavitelj po-
šilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni 
kuverti z ustreznimi oznakami.

Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo 
poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem 
roku in na predpisan način, bodo zavržene.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za izvedbo jav-

nega razpisa ne bo javno, in se bo pričelo 9. 1. 2017. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednjega dne.

Na odpiranju ugotavlja komisija formalno popol-
nost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 
5 dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predlogov komisije bo o izbranih, za-
vrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih 
po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan 
MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva 

besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter 
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepo-
polne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za 
posamezno razpisno področje,

– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, po-
trebnih za sofinanciranje,

– ki po doseženem številu točk ne bodo uvrščene 
med prvih sedem,

– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje 
ocenila kot neustrezne,

– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere 
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo 
izpolnjene,

– ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem koli od 
izključujočih meril prejele nič točk,

– v primeru podvajanja vsebin vloge z že sofinan-
ciranimi projekti ali programi istega prijavitelja s strani 
MOL.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v roku 90 dni od dne izteka roka 
za predložitev vlog.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za 
vsako razpisno področje je od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 
12. ure ali e-pošti:

– tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljub ljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kan-

didiranja na razpisu bo potekal 5. 12. 2016, ob 10. uri, 
v sejni sobi Urada za mladino, Ambrožev trg 7, Ljub-
ljana.

Mestna občina Ljub ljana

 Ob-3494/16

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, 32/16 in 66/16), (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), (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), (v nadaljnjem be-
sedilu: 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 Izvedbe-
no uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 
2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega 
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo pred-
plačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeže-
lja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega 
pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z ne-
posrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), 
(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 njiho-
ve razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) 
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 
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(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popra-
vljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spre-
membi 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 upo-
rabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), 
(v nadaljnjem 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), zadnjič popravljene s Poprav-
kom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 
4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 640/2014 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 kazni, ki se 
uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj 
podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 227 z dne 
20. 8. 2016, str. 5), (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), (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 Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 
28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov 
razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh progra-
mih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine 
(UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (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, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 
z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrol-
nim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim skle-
pom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. 
CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim 
z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833 z dne 
23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi 
Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 
0012020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je 
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter 
na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si), objavlja

7. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

za leto 2016

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: V skladu z 2. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa 
naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

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),
– 2.500.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih 
podjetnikov posameznikov, oziroma skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B) ter
– 1.000.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 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 (v nadaljnjem 
besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 74 / 25. 11. 2016 / Stran 2635 

Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do 
vključno 1. marca 2017 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 25. november 2019.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) 
in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa)

2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe 

v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1) 
je skladno s 3. točko prvega odstavka in tretjim od-
stavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in 
kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno 
primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov iz Priloge I Po-
godbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 
26. oktobra 2012, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Prilo-
ga I k Pogodbi), namenjene izvajanju ekološke pridelave 
hrane, in sicer za:

– tehnološke posodobitve objektov, namenjenih reji 
domačih živali, in drugih gospodarskih poslopij,

– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče 

opreme,
– ureditev trajnih nasadov,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 

oziroma gojene divjadi,
– zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo 

enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter 
nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko sa-
mostojna naložba.

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, in 
sicer za hlevsko opremo za odgnojevanje ter opremo 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim 
spremembam,

– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z ve-
čjo rabo 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, in sicer za 
zbiranje meteorne vode, ureditev čistilnih naprav in ne-
prepustnih greznic, zamenjava namakalne opreme in 
zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah 
obstoječih ZNS,

– ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki 
so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in 

pozebo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, k čemur sodi tudi postavitev eksten-
zivnih sadovnjakov,

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

gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivno-
sti, zlasti produktivnosti dela, naložbe s ciljem povečanja 
stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti 
ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih pro-
izvodov in prilagoditve kmetijskih gospodarstev nadstan-
dardnim zahtevam dobrobiti živali;

c) naložbe v prilagoditev standardom Evropske uni-
je, ki se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, vključno 
s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen 
mladi kmet;

d) naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živin-
skih gnojil in ureditev skladiščnih zmogljivosti;

e) naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih pro-
izvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu po-
sredniku ali predelovalcu, in dejavnosti, s katerimi se 
pro izvod pripravi za tako prvo prodajo.

3. Skladno s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
se primarna pridelava kmetijskih pro izvodov iz 1. točke 
tega poglavja podrobneje opredeli v javnem razpisu, 
in sicer pomeni pro izvodnjo rastlinskih in živinorejskih 
pro izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez na-
daljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo 
teh pro izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladi-
ščenje primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova pri-
prava s strani primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo 
prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava 
primarnih kmetijskih pro izvodov za prvo prodajo se šteje 
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna 
zaščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Ne glede na prejšnjo točko se za primarno pride-
lavo kmetijskih pro izvodov šteje tudi:

– smukanje, rezanje, drobljenje, luščenje, mletje in 
sušenje zelišč,

– priprava hmelja, ki se skladno s predpisom, ki 
ureja certificiranje pridelka hmelja razume kot postopek 
zaključnega sušenja in zaključnega pakiranja hmelja, 
izveden v zaprtem delovnem procesu,

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.

5. 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;
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– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne pri-
znane vrednosti naložbe.

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

vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan 
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki 
Sloveniji ter izvaja ekološko pridelavo hrane. Če gre 
za kolektivno naložbo, je vlagatelj do podpore tisti, ki je 
določen v 11. točki tega poglavja, če imajo vsi člani za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov iz 
tretje alineje 11. točke tega poglavja najmanj 50 odstot-
kov kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ukrep Eko-
loško kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, 
kar je razvidno iz oddane zbirne vloge za leto 2016.

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 navedene vloge:

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

opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom pove-
zane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o izvajanju 
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 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 Priloga št. 3 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa.

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,

– 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 te izkušnje pridobival.

6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja sa-
mostojni podjetnik posameznik, se skladno s tretjim od-
stavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke tega poglavja 
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 naslova 
ukrepa pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Uredbe 
oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdo-
bje 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 mikro, malo 
in srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), in

– priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje 
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 12. 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 Ured-
be, vlagatelj do podpore:

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

– zadruga, če je najmanj polovica njenih članov 
vpisanih v RKG, 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, 
vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki 
vsebuje obvezne elemente iz Priloge 8 Uredbe, ki je 
Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa.

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

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

– v uporabi več kot 70 odstotkov primerljivih kme-
tijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), 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 kmetov 
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. čle-
na Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki 
nastopa v imenu te skupine kmetov in ima naslednje 
naloge:

– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v raz-
merju do agencije 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);
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– vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka 
prvega odstavka 27. člena Uredbe;

– vloži poročilo na agencijo, kot to določajo 11. toč-
ka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti odstavek 
102. člena in 103. člen Uredbe;

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

17. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 
tega poglavja skladno s štirinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe 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 vložitvi vloge na javni razpis:
1. Vložiti mora popolno vlogo skladno z zahtevami 

iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je 
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, sestavljene v tujem jeziku, če je to 
potrebno zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega 
tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača z odločbo 
Ministrstva za pravosodje.

3. Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljnjem besedilu: 
zakon, ki ureja kmetijstvo).

4. Skladno s 1. točko 10. člena in 2. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

5. Če je pravna oseba, razen občin, mora skladno 
s 3. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

6. Skladno s 4. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe, mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države.

7. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, skladno s 6. 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.

8. Če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik 
posameznik, skladno s 7. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v osebnem stečaju.

9. Skladno z 9. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vre-
dnost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži 
izjavo iz Dokazila 4, ki je priloga prijavnega obrazca, da 
DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
identificirano za namene DDV oziroma se lahko po pred-
pisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV, 
do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima kmečko 
gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu s pred-
pisi o DDV;

– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na 
kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zve-

zi s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV 
oziroma se lahko po predpisih o DDV prostovoljno 
identificira za namene DDV, do povračila stroška DDV 
ni upravičen;

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo pre-
ko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje po-
goje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška 
DDV ni upravičen;

– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima pravice do 
odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upravičen stro-
šek, če poda ustrezno izjavo iz Dokazila 4, ki je priloga 
prijavnega obrazca;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe 
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, na-
menjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša 
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 odstotkov 
vrednosti celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.

10. Skladno z 10. 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.

11. Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. čle-
na ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge oziroma 
dokumentov, priloženih h vlogi na javni razpis, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije naložbe v skladu z 2. toč-
ko 9. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za skupino 
kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, mora vsak član 
te skupine kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukci-
je glede na svoj finančno ovrednoteni prispevek k nalož-
bi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju.

12. Skladno z 12. 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.

13. 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 13. 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.

14. Če kandidira za pridobitev sredstev samo za 
del naložbe, morajo biti skladno s 14. 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.

15. Če gre za naložbo v investicijska vzdrževalna 
dela na obstoječem objektu ali nakup opreme in vla-
gatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na kateri se 
izvaja ta naložba, mora imeti skladno s 15. 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.

16. Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba 
v gradnjo novega objekta, mora imeti vlagatelj skladno 
s 16. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe lastnin-
sko, solastninsko ali stavbno pravico.
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17. Če gre za ureditev objektov, razen investicijsko 
vzdrževanje objekta, mora skladno z 18. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

18. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora 
skladno z 19. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
glasiti na vlagatelja.

19. Objekt iz 17. točke tega podpoglavja mora biti 
skladno z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar 
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.

20. 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 21. točke prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje za obstoječi objekt,

– nezahteven objekt, mora skladno z drugo aline-
jo 21. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe vla-
gatelj predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
obstoječi objekt.

21. Računi in predračuni se morajo skladno 
z 22. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe glasiti 
na vlagatelja. Če gre za vlagatelja iz 12. točke prejšnje-
ga poglavja, se račun in predračun glasi na vse člane 
skupine kmetov.

22. Skladno s 23. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.

23. Če gre za vlagatelja iz 12. točke prejšnjega 
poglavja, morajo pogoje iz 3. do vključno 22. točke tega 
poglavja izpolnjevati vsi člani skupine kmetov.

24. Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora vlogi na ta javni razpis priložiti izjavo, 
da pred njeno vložitvijo ni začel z deli v okviru naložbe ali 
popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vlo-
žitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne 
dokumentacije iz 14. točke tega podpoglavja.

25. Skladno z 2. točko 10. člena Uredbe mora vlo-
žiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, 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 Prilo-
go 4 Uredbe, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, 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 tega 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 prejšnje toč-
ke 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 
in najvišjih priznanih vrednosti, ki so opredeljeni v Prilogi 
št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če 
naložba ni opredeljena v Seznamu upravičenih stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti, vlagatelj utemeljuje pri-
spevek k horizontalnim ciljem naložbe na podlagi treh 
ponudb, na način iz 4. točke pod f) 5. poglavja tega 
javnega razpisa.

29. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge 
alineje prejšnje točke, če skladno s 6. točko 10. člena 
Uredbe delež lesa pri naložbi znaša vsaj 0,073 m3 lesa 
na m2 bruto površine, kar mora biti razvidno iz projektne 
dokumentacije 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 skladno z 8. točko 10. člena Uredbe vsebovati 
sestavine, določene v Prilogi 4 Uredbe, ki je Priloga 
št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, in 
mora biti izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar 
najmanj za obdobje petih let od datuma vložitve zadnje-
ga zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi 
na javni razpis.

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

– pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe, ki je Pri-
loga št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

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 vlagatelj ali član 
kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi knji-
govodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke.

34. Če gre za skupino kmetov iz 12. točke prejšnje-
ga poglavja, se poslovni načrt iz 28. točke tega podpo-
glavja izdela na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega iz-
kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo takšno knji-
govodstvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe.
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 vlagatelj 
skladno s 13. točko 10. člena Uredbe v koledarskem 
letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva 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 eurov.
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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 zdravstveno 
zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
(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 zdravstveno 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 na-

ložbo, ki jo izvaja skupina kmetov iz 12. točke prejšnjega 
poglavja, 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 skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, pri čemer se primeren letni prihodek 
ugotavlja na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izka-
za poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezul-
tatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, 
če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe.
40. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 

4. in 25. točke tega podpoglavja skladno s 15. točko 
10. člena Uredbe izpolnjevati vsi člani zadruge ali organi-
zacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali to naložbo, kar je 
razvidno iz poslovnega načrta oziroma vsi člani skupine 
kmetov.

41. Pri zahtevni naložbi mora vlagatelj skladno 
s 16. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela v vi-
šini vsaj 1 PDM. Pri majhnih in enostavnih naložbah mora 
vlagatelj zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM.

42. Če gre kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina 
kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, morajo skladno 
s 17. točko 10. člena Uredbe obseg dela iz prejšnje točke 
zagotavljati člani skupine kmetov.

43. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, je treba skladno z 19. točko 
10. člena Uredbe vlogi na javni razpis priložiti okoljevar-
stveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na 
okolje ni potreben.

44. Če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega javne-
ga razpisa, mora vlagatelj skladno s prvim odstavkom 
11. člena Uredbe izpolnjevati enega od naslednjih po-
gojev:

a) kmetijsko gospodarstvo je tržno usmerjeno, kar 
pomeni, da ima glede na oddano zbirno vlogo za leto 
2016 oziroma evidenco rejnih živali:

– v uporabi vsaj 3 ha trajnih nasadov, razen nasadov 
jagod in trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma vsaj 
1 ha trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, če gre 

za nakup in postavitev mrež proti toči iz 8. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe,

– 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 0,5 ha zelenjadnic ali nasada trajnih 
rastlin na njivskih površinah, če gre za nakup in postavi-
tev mrež proti toči iz 8. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe,

– v uporabi vsaj 20 ha njivskih površin ali
– v reji vsaj za 10 GVŽ rejnih živali;
b) kmetijsko gospodarstvo izvaja naložbe v preusme-

ritev oziroma ekološko pridelavo hrane in ima v letu pred 
vložitvijo vloge na javni razpis vsaj 50 odstotkov vseh 
kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko kmetova-
nje 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 oziroma ima vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih 
površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, na vo-
dovarstvenem območju, kar je razvidno iz RKG, in izvaja 
eno od naslednjih naložb:

– ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil, ki 
presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo 
voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov,

– nakup in postavitev mobilnih objektov za skladišče-
nje 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.
45. Če gre za kolektivno naložbo, se skladno z dru-

gim odstavkom 11. člena Uredbe:
– pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnje 

točke pod a) upoštevajo obseg kmetijskih površin in 
število GVŽ vseh članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma 
članov skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, 
kar je razvidno iz RKG oziroma iz evidence rejnih živali,

– šteje, da je pogoj iz prejšnje točke pod b) izpolnjen, 
če imajo vsi člani zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma člani sku-
pine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja vsaj 50 od-
stotkov kmetijskih površin vključenih v ukrep Ekološko 
kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU,

– šteje, da sta pogoja iz prejšnje točke pod c) izpol-
njena, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma 
člani skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja 
svoja kmetijska gospodarstva uvrščena v gorsko obmo-
čje oziroma imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin na 
vodovarstvenem območju.

46. Pri naložbah iz 44. točke pod c) mora kmetijsko 
gospodarstvo, ki leži na vodovarstvenem območju, izpol-
njevati zahteve, določene v predpisih Vlade Republike 
Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja.

47. Vlagatelj lahko na posamezen sklop javnega raz-
pisa skladno z 20. točko 10. člena Uredbe vloži eno vlogo.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
1. Če gre za kolektivne naložbe, mora vlagatelj po-

leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora vlagatelj 
iz druge alineje 11. točke prejšnjega poglavja predložiti 
seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo uporabljali 
to naložbo;
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b) iz poslovnega načrta iz 28. točke prejšnjega pod-
poglavja mora biti razvidno, da kolektivna naložba izhaja 
iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali organiza-
cije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo 
oziroma vseh članov skupine kmetov iz 12. točke prej-
šnjega poglavja;

c) najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za iz-
plačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni 
rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo pro-
izvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo uporablja 
najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih za 
rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov sku-
pni pro izvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti manjši od 
pro izvodnega obsega, predvidenega v poslovnem načrtu;

d) vlagatelj vodi seznam o skupni rabi iz prejšnje 
podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne na-
ložbe po članih zadruge, organizacije pro izvajalcev ter 
skupine kmetov iz 12. točke prejšnjega poglavja, obdo-
bje uporabe, vzdrževanje ipd. Seznam skupne rabe je 
opredeljen v Prilogi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

2. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije 
in strojne ter transportne opreme, morajo biti poleg splo-
šnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno s 13. čle-
nom Uredbe izpolnjeni tudi naslednji pogoji:

a) gre za kolektivno naložbo iz tretjega od-
stavka 5. člena Uredbe za katero je izkazana gospodar-
na raba kmetijske mehanizacije, če so glede na oddano 
zbirno vlogo za leto 2016 izpolnjene naslednje zahteve:

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, na-
menjene transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in sa-
jenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter 
obiranju sadja, oljk, grozdja in zelenjave mora imeti vla-
gatelj v uporabi najmanj 40 ha PKP ali imeti v reji najmanj 
40 GVŽ rejnih živali, glede na prevladujočo vrsto dejav-
nosti, ki jo je vlagatelj opredelil v vlogi na javni razpis. Če 
gre za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima samostojen 
pogon (v nadaljnjem besedilu: pogonski stroj) mora ime-
ti vlagatelj v rabi najmanj 40 ha PKP ali v reji najmanj 
40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski stroj, za katerega 
uveljavlja podporo, glede na prevladujočo vrsto dejavno-
sti, ki jo je vlagatelj opredelil v vlogi na javni razpis,

– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, na-
menjene spravilu žita, koruze in krompirja, mora imeti 
vlagatelj v uporabi najmanj 100 ha PKP oziroma najmanj 
100 ha PKP za vsak pogonski stroj, za katerega uvelja-
vlja podporo;

b) v skladu z 11. točko 2. člena Uredbe se za 
1 ha PKP, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe 
GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospo-
darstev, in je razvidna iz zbirne vloge po predpisih, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016, šteje:

– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe 
GERK: 1100-njiva, 1150-njiva za rejo polžev, 1170-jagode 
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 vrsta-
mi rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vino-
grad, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče 
in 1161-hmeljišče v premeni, 1180-trajne rastline na 
njivskih površinah (drevesnice, nasad belušev in artičok), 
1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni 
v tleh, 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce 
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: z vrsto rabe GERK 
1420-plantaže gozdnega drevja;

c) pri ugotavljanju PKP in števila GVŽ se upoštevajo 
kmetijska zemljišča oziroma število GVŽ, ki jih upora-
bljajo oziroma imajo v reji člani zadruge, organizacije 
pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter 
člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke prejšnjega 
poglavja, glede na prevladujočo vrsto dejavnosti, ki so jo 
opredelili v vlogi na javni razpis;

d) podpora za nakup kmetijskega traktorja se ne 
dodeli vlagatelju, ki je za to vrsto kmetijske mehanizacije 
že prejel sredstva na podlagi Uredbe oziroma predpi-
sov, 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 tega 
javnega razpisa. Skupina kmetov iz 12. točke prejšnjega 
poglavja ni upravičena do podpore za nakup kmetijskega 
traktorja, če je član te skupine kmetov za to vrsto kme-
tijske mehanizacije že prejel sredstva na podlagi Uredbe 
oziroma predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdo-
bje 2007–2013. Kot ista vrsta kmetijske mehanizacije se 
razume kmetijska mehanizacija iz iste skupine strojev 
v okviru zaporedne trimestne številke iz Seznama upravi-
čenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga 
št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa;

e) če ne gre za naložbo pod a) te točke, je do pod-
pore upravičen nakup kmetijske mehanizacije kot indi-
vidualne naložbe, za katero je iz Seznama upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti ob vložitvi vloge 
razvidno, da:

– je namenjena izvajanju ekološke pridelave hrane,
– ima izrazito okoljski učinek ali
– prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;
f) vlagatelj lahko z eno vlogo na ta javni razpis uve-

ljavlja podporo za največ tri pogonske stroje.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, ki 

so lahko skladno s 14. členom Uredbe le del naložbe iz 
15., 16., 17., 18., 19. in 22. člena Uredbe, mora vlagatelj 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi naslednje pogoje:

a) naložba mora biti najkasneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, ki 
je predmet nakupa;

b) vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo 
o nakupu kmetijskega zemljišča ali odločbo o odobritvi 
pravnega posla v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska 
zemljišča, če pogodba še ni bila sklenjena;

c) upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je eviden-
tirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki 
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer 
strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presega-
ti 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe 
v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

4. Če gre za naložbe v trajne nasade, mora vlagatelj 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
s 15. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis iz-
polnjevati tudi naslednje pogoje:

a) pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova nasadov, ki so 
starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG:

– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (razen malin in robid): 15 let,
– maline in robide: 8 let,
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– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let,
– hmelj: 12 let;
b) pri naložbah v obnovo ekstenzivnih sadovnjakov 

se podpira prestrukturiranje nasadov, ki so starejši od 
navedenih vrednosti, razvidnih v RKG:

– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let;
c) določbe iz te točke pod a) in pod b) se ne upo-

rabljajo v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov in 
hmeljišč posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, 
ki se sofinancirajo v skladu z drugimi predpisi;

d) ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se 
lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le material, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja;

e) vlagatelj je prijavil pridelek oljk in oljčnega olja 
v skladu s 143. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

f) vlagatelj je prijavil pridelek hmelja v skladu 
s 150. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

g) za naložbe v postavitev vinogradov mora vlagatelj 
pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja sistem 
dovoljenj za zasaditev vinske trte;

h) vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega na-
črta, če zemljišča niso vključena v GERK.

5. Ob zaključku naložbe morajo vlagatelji za naložbe 
v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 6., 8. in 9. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja pogoja:

– strošek postavitve mreže proti toči iz 4., 6., 8. in 
9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ki ga vlagatelj 
lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastne-
ga dela, lahko znaša do 20 odstotkov upravičene vredno-
sti naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči v skladu 
s Seznamom upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti, ki je Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa;

– pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hme-
ljišča je dovoljeno saditi le certificirane sadike A, certi-
ficirane sadike B in standardne sadike hmelja v skladu 
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala 
in sadik hmelja. Za sadike hmelja, pridelane v Republiki 
Sloveniji, mora biti izdano potrdilo o uradni potrditvi za 
certificirane sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo 
o pridelavi standardnih sadik za standardne sadike ali po-
trdilo o zdravstveni ustreznosti pro izvodnega hmeljišča za 
sadike iz uradno pregledanega pro izvodnega hmeljišča. 
Za certificirane sadike kategorij A in B, pridelane v drugi 
državi članici EU, mora biti izdan rastlinski potni list, iz 
katerega je razvidna kategorija sadik.

6. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastli-
njakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe, mora vlagatelj poleg splošnih 
pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno s 16. členom 
Uredbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno vodno dovoljenje za 
rabo vode v rastlinjakih v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, razen kadar se kot vir vode uporablja meteorna 
voda z objektov;

b) imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi nama-
kanja kmetijskega zemljišča, če so rastlinjaki postavljeni 
neposredno na kmetijskem zemljišču, ki se namaka;

c) prizna se strošek postavitve rastlinjakov do 20 od-
stotkov priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga vlagatelj 
lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastne-
ga dela v skladu s 97. členom Uredbe.

7. Če gre za naložbe s področja živinoreje, mora vla-
gatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
skladno s 17. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

– pri naložbi v ureditev ali vzdrževanje hleva mora 
biti hlevska površina za živali v skladu s predpisi, ki ure-
jajo dobrobit živali;

– pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje 
živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne 
zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, 
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih 
virov, razen v primeru naložb v novogradnjo objektov za 
rejo domačih živali;

– ne glede na prejšnjo alinejo so do podpore upravi-
čene naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne presegajo 
minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če je vlagatelj mladi 
kmet iz 2. točke prejšnjega poglavja, ki naložbo izvede 
v 24. mesecih od datuma vzpostavitve kmetije;

– pri naložbi v rejo polžev na kmetijskem zemlji-
šču mora vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša 
ali z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če 
zemljišča niso vključena v GERK. Za kmetijsko zemljišče, 
ki je predmet naložbe, mora imeti odločbo MKGP o uved-
bi namakanja;

– pri naložbi v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo go-
jene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe 
mora povprečna obtežba z živino na kmetijskem go-
spodarstvu znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin 
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila. Pri izračunu ob-
težbe se upošteva število živali, ki je razvidno iz eviden-
ce rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 
imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali;

– če naložba v postavitev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo go-
jene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe 
posega na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo na 
podlagi Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 24/15 
in 9/16 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: zakon, ki ure-
ja gozdove), pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS). Vlagatelj mora 
k vlogi na javni razpis priložiti načrt gozdnega zemljišča, ki 
vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na 
ortofoto posnetku z izrisom digitalnega zemljiškokatastr-
skega načrta za zemljišče, na katero se naložba nanaša 
oziroma na katerem se ta izvaja;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzoro-
vano pašo domačih živali oziroma postavitve obor za rejo 
gojene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena Ured-
be izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora vlagatelj k vlogi 
na javni razpis priložiti načrt kmetijskega zemljišča, ki 
vključuje popis del in materiala ter skico tega zemljišča na 
ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega zemljišča, na ka-
terega se naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega 
zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena 
v GERK, ter opis tehnologije paše;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi iz 9. točke prvega odstavka 7. člena 
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Uredbe izvaja na območju pojavljanja velikih zveri, se 
priznajo 30 odstotkov višji stroški ureditve za tako nalož-
bo iz dodatne zaščite pred pojavom velikih zveri v skladu 
s 95. členom Uredbe;

– če ima najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin 
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, kar je razvidno 
iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi na najožjem vo-
dovarstvenem območju, določenem s predpisom Vlade 
Republike Slovenije, ki ureja vodovarstveno območje, je 
v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore 
za naložbe v ureditev hleva na hlevski gnoj, na globoki 
nastilj oziroma na tlačen gnoj;

– ne glede na prejšnjo alinejo je upravičen do pod-
pore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, če 
skupna količina dušika iz živinskih gnojil na hektar kme-
tijskih površin v uporabi zunaj najožjega vodovarstvene-
ga območja, določenega s predpisom Vlade Republike 
Slovenije, ki ureja vodovarstveno območje, ne presega 
170 kg na hektar;

– če gre za kolektivno naložbo, je pogoj iz desete 
alineje te točke izpolnjen, če imajo vsi člani zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektiv-
no naložbo, oziroma člani skupine kmetov iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa najmanj 30 odstotkov 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plači-
la, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2016, v uporabi 
na najožjem vodovarstvenem območju.

8. Če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin, mora vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnje-
ga podpoglavja skladno z 18. členom Uredbe izpolnjevati 
tudi naslednje pogoje:

– naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred 
medvedi so upravičene do podpore, če se izvajajo na 
gorskem območju;

– če naložba v ureditev zaščite čebeljih panjev pred 
medvedi posega na gozdno zemljišče, mora biti zanjo na 
podlagi zakona, ki ureja gozdove, pridobljeno soglasje 
ZGS. Vlagatelj mora k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
gozdnega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z izrisom 
digitalnega zemljiškokatastrskega načrta za zemljišče in 
identifikacijskimi podatki čebelnjakov oziroma stojišč iz 
registra čebelnjakov za zemljišče, na katero se naložba 
nanaša oziroma na katerem se ta izvaja;

– če se naložba v ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora 
vlagatelj k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega 
zemljišča, ki vključuje popis del in materiala ter skico 
tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetijskega 
zemljišča, na katerega se naložba nanaša in z izrisom 
digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če zemljišča 
niso vključena v GERK;

– ne priznajo se stroški v čebelarstvu, ki so bili upra-
vičencu dodeljeni na podlagi Programa na področju čebe-
larstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016.

9. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov, mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglav-
ja skladno z 19. členom Uredbe izpolnjevati tudi nasle-
dnje pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe, ki je predmet 
tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji;

b) za naložbe v energetsko prenovo objektov, v skla-
du z zakonom, ki ureja graditev objektov, je treba vlogi na 
javni razpis priložiti:

– energetsko izkaznico v skladu s predpisom, ki 
ureja izdelavo in izdajo energetskih izkaznic stavb ali 
energetski pregled, če gre za naložbo v gradnjo eno-

stavnega ali nezahtevnega objekta v skladu s predpi-
som, 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 skladu 
s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zah-
tevnost 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 ure-
jajo energetiko, kar mora biti razvidno iz dokumentacije 
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 to-
plotne 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.

10. Če gre za naložbe v ureditev ZNS, in njihovih 
tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vodnih 
virov ter nakup in postavitev namakalne opreme, mora 
vlagatelj poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglav-
ja skladno z 22. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno odločbo MKGP o uvedbi 
namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča, ali drug akt o uvedbi namakanja;

b) če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora 
imeti vodno soglasje;

c) najpozneje do zaključka naložbe mora biti nama-
kalni sistem opremljen z vodomerom;

d) predložiti mora načrt namakanja, ne glede na to, 
ali se namakanje vrši na prostem ali v zaprtih prostorih. 
Načrt namakanja zajema obvezne vsebine, določene 
v Prilogi 6 Uredbe, ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumen-
taciji tega javnega razpisa;

e) naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov morajo zagotavljati najmanj 15 odstotkov po-
tencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre 
obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opre-
me za namakanje;

f) če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površin-
skih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upravlja-
nja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot dobro, 
se z naložbo v tehnološko posodobitev namakalnih sis-
temov zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode naj-
manj v višini 50 odstotkov potencialnega prihranka vode 
na ravni naložbe;

g) pogoja iz te točke pod e) in f) se ne uporabljata za 
naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo za na-
makanje, ki vplivajo le na njihovo energetsko učinkovitost, 
naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v upo-
rabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telesa podzemnih 
ali površinskih voda. V teh primerih je treba zagotoviti 
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vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na tehnične 
parametre obstoječega namakalnega sistema;

h) naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih 
namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom 
in s katero se neto poveča namakalno območje, kar vpli-
va na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, je 
upravičena do podpore, če:

– količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem načr-
tu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot dobro in

– je iz analize presoje vplivov na okolje v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razvidno, da naložba 
ne bo pomembno negativno vplivala na okolje;

i) ne glede na prvo alinejo iz te točke pod h) je lah-
ko naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih 
namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom, 
katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, 
upravičena do podpore, če:

– se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi nama-
kalni sistem in pripadajočo opremo za namakanje, za ka-
tero je predhodna ocena pokazala, da zagotavlja najmanj 
15 odstotkov potencialnega prihranka vode glede na teh-
nične parametre obstoječega namakalnega sistema in 
pripadajoče opreme za namakanje, ter

– se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje pora-
be vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 odstotkov 
potencialnega prihranka vode, ki ga zagotavlja naložba 
v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo opremo ali 
element namakalne infrastrukture;

j) pogoji iz te točke pod d), e), f), g) in h) se doka-
zujejo z elaboratom, ki ga vlagatelj priloži vlogi na javni 
razpis. Vsebina elaborata je določena v Prilogi 6 Uredbe, 
ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa;

k) k vlogi na javni razpis mora priložiti načrt kmetij-
skega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in 
materiala ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku 
z vrisanimi GERK-i na kmetijskih zemljiščih, na katere se 
naložba nanaša oziroma z izrisom digitalnega katastrske-
ga načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

11. Če gre za prispevek v naravi, mora vlagatelj po-
leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja skladno 
s 23. in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni raz-
pis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) priznana vrednost prispevka v naravi je opredelje-
na v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti in ne sme presegati 50 odstotkov upravičene 
vrednosti naložbe;

b) prispevek v naravi, ki ga vlagatelj zagotovi v obliki 
lastnih sadik večletnih rastlin se prizna, če so bile sadike 
med pridelavo uradno pregledane v skladu s predpisi, ki 
urejajo semenski material kmetijskih rastlin ali zdravstve-
no varstvo rastlin, in je vlagatelj vpisan v register dobavi-
teljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se vodi 
pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR);

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko 
vlagatelj uveljavlja pri:

– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– investicijskem vzdrževanju objektov,
– postavitvi mrež proti toči,
– ureditvi trajnih nasadov,
– ureditvi pašnikov in obor ter
– postavitvi namakalne opreme;
d) ne glede na določbo te točke pod a) obseg pri-

spevka 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;

e) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega 
lesa lahko vlagatelj uveljavlja, če vlogi priloži odločbo 
o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja 
gozdove, pri čemer vrednost žaganega lesa ne sme pre-
seči 200 EUR/m3 žaganega lesa.

5. Upravičeni stroški
1. Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe so 

upravičeni stroški podpore za naložbe v kmetijska go-
spodarstva:

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 posameznih 
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) stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije ter 
strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;

c) stroški nakupa zemljišč, ki so v prostorskem aktu 
lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

d) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov 
in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava ze-
mljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev 
sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, 
opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. Kot obnova 
sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni in pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora 
Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je Priloga št. 6 k raz-
pisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ali Sortne liste 
Republike Slovenije, ki jo izda UVHVVR, ki je priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ali

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in števi-
lo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

e) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k če-
mur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), uredi-
tev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot 
obnova hmeljišč se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni in pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma z različnimi kloni iste sorte s sortnega se-
znama hmelja iz Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, 
sadnih rastlin in trte za leto 2016,

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in števi-
lo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali

– obnova hmeljskih žičnic;
f) stroški postavitve novih vinogradov: priprave ze-

mljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in posta-
vitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred div-
jadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;

g) stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter pri-
padajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, 
plastenjaki in tuneli;

h) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. Za 
mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zašči-
tne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže 
proti ptičem in insektom;

i) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave 
poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj 
za zaščito pred divjadjo ter opor pa tudi nakup in posta-
vitev mreže proti toči;
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j) stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pri-
padajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali 
oziroma rejo gojene divjadi: nakup in postavitev lesene, 
žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme, na-
kup in postavitev zaščitne mreže proti ujedam, nakup in 
postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče 
opreme, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku ozi-
roma obori ter nakup pripadajoče opreme, ureditev zajetja 
in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori, nakup 
dodatne opreme za oskrbo z vodo (cisterna), premične 
elektromreže in prikolice za prevoz živali z največjo mo-
gočo zmogljivostjo 2,6 t ter nakup žičnatih kletk in pripa-
dajoče opreme za rejo gojene divjadi perutnine;

k) stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred med-
vedi: nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje 
in pripadajoče opreme – pašni aparat in solarni modul, 
ter nakup in postavitev elektronske opreme, namenjene 
zvočnemu ali svetlobnemu odvračanju živali;

l) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic;

m) stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe ener-
gije;

n) stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih 
gospodarstvih;

o) stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških po-
sodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter 
nakupa in postavitve namakalne opreme;

p) prispevek v naravi kot lastno delo in material upra-
vičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
97. členom Uredbe;

q) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so nepo-
sredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke 
drugega 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 izve-
dljivosti,

– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtni-

ških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu 

s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
2. Skladno z 98. členom Uredbe stroški za študije iz-

vedljivosti 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 s 95. členom Uredbe se višina upraviče-
nih 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 
je določena v katalogu stroškov iz te točke pod a) in b) in 
so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti. Za stroške, ki so navedeni Prilogi 

št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 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. 5 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti 
iz Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega raz-
pisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške, kot so navedeni Prilogi št. 5 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa, 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 Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov 
iz Priloge št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega raz-
pisa. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi št. 5 k razpisni do-
kumentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu prizna-
ne 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 višine 
upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z naj-
nižjo ceno;

f) če stroški niso določeni v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa, mora vlagatelj k vlo-
gi 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 iz te 
točke pod a) in b);

h) pri izvedbi naložbe vlagatelj ne sme sodelovati 
s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja 
lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslova-
nja. Če ta pogoj ni upoštevan, se ponudbe iz te točke 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 vzposta-
vitvi skupne ureditve trgov kmetijskih pro izvodov in razve-
ljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, 
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeno z De-
legirano uredbo Komisije (EU) 2016/1614 z dne 8. sep-
tembra 2016 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za 
sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja 
obdobja javne intervencije za posneto mleku v prahu 
v letu 2016 in prestavitve obdobja javne intervencije za 
posneto mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter 
o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 gle-
de nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi 
s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene uredbe 
(EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 v zvezi 
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z javno intervencijo iz te uredbe (UL L št. 242, z dne 
9. 9. 2016, str. 15.);

– 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, 
avtorskih pravic in blagovnih ter storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zaku-
pu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja 
obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru 
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;

– stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega 
nadzora ter

– stroške nakupa rabljene mehanizacije in opre-
me.

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 prejšnjo točko, se skladno z drugim 
odstavkom 94. člena Uredbe, podpora po tem javnem 
razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko zdru-
žuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, 
če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zne-
ski oziroma intenzivnost podpore, določene z Uredbo 
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), ne glede 
na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti fi-
nancira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira 
iz sredstev Evropske unije.

7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Skladno s 25. členom Uredbe se vloge, pri-

spele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril, ki 

so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, 
ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in 
je dostopen na spletni strani MKGP: http://www.pro-
gram-podezelja.si/images/Merila_za_izbor_2_SPRE-
MEMBA_OBJAVA_NA_SPLETU_%C4%8Dista.doc. 
Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopno mejo 
30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki za ta 
javni razpis znaša 30 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.

2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se 
upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziro-
ma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, 
in sicer: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije 
oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih doka-
zil, ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za 
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih 
ustreznih dokazil oziroma so dokazila neustrezna, se 
vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih tega javnega razpisa.

4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim 
odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podla-
gi meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih 
v tem javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje 
vlog.

5. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na 
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, 
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1) in naložbe prispevajo 
k razvojnim usmeritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke pr-
vega odstavka 10. člena ZTNP-1, se skladno s prvim 
in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe vloga na javni 
razpis oceni še z dodatnimi desetimi odstotki možnih 
točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, 
kar za ta javni razpis pomeni 10 točk, pri čemer se do-
datno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju 
vstopnega praga točk iz 1. točke tega poglavja.

6. Ne glede na prejšnjo točko se vloga v skladu 
z drugim odstavkom 93.a člena Uredbe ceni z dodatni-
mi desetimi odstotki možnih točk, kar za ta javni razpis 
pomeni 10 točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima 
stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, 
v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi.

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 ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo kmetijska 
gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: KZU) 
na območju OMD.

12

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi 
Vlade Republike Slovenije

4

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 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
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Merila Maksimalno 
št. točk

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 PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno
št. točk 15)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob zaključku naložbe na 
enoto vloženega dela po sistemu pokritja.

15

15 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov do vključno 20.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov 
skupnega prihodka /PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov skupnega prihodka /PDM.

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 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

15 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 9 GVŽ ali več kot 20 do vključno 
25 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 40 do vključno 50 čebeljih panjev oziroma bo 
imelo v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 12 GVŽ ali več kot 25 do vključno 
30 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 30 do vključno 40 ali več kot 50 do vključno 
60 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha primerljivih kmetijskih 
površin ali več kot 5 do vključno 6 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 do vključno 15 GVŽ ali več kot 30 do 
vključno 35 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 20 do vključno 30 čebeljih panjev ali 
več kot 60 do vključno 80 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 2 do vključno 
3 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 6 do vključno 8 ha primerljivih kmetijskih površin pri 
rastlinski pridelavi
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 15 do vključno 20 GVŽ ali več kot 35 do vključno 
40 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 15 do vključno 20 čebeljih panjev ali več kot 
80 do vključno 100 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,5 do vključno 
2 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 8 do vključno 10 ha primerljivih kmetijskih površin pri 
rastlinski pridelavi,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 6 GVŽ ali več kot 40 do vključno 
45 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več kot 10 do vključno 15 čebeljih panjev ali več 
kot 100 do vključno 120 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1 do vključno 1,5 ha 
primerljivih kmetijskih površin ali več kot 10 do vključno 15 ha primerljivih kmetijskih površin pri 
rastlinski pridelavi,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 1 do vključno 3 GVŽ ali več kot 45 do vključno 
50 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti več 120 do vključno 150 čebeljih panjev oziroma 
bo imelo v uporabi več kot 0,5 do vključno 1 ha primerljivih kmetijskih površin ali več kot 15 do 
vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri rastlinski pridelavi
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 50 GVŽ rejnih živali, oziroma bo imelo v lasti 
več 150 čebeljih družin oziroma bo imelo v uporabi več kot 20 ha primerljivih kmetijskih površin pri 
rastlinski pridelavi.
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Št. MERILO Maks.
št. točk

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 20
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima najmanj 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Možna je samo ena izbira.

12

12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, 
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih določenih, s predpisi Vlade Republike Slovenije, in izvaja naložbo 
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. Možna je samo ena izbira.

4

4 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha 
na VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO,

2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 
IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih 
območjih iz Priloge 9 Uredbe, ki je Priloga št. 15 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (v 
nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014–2020). Možna je samo ena izbira.

4

4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020
3 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha oziroma od 6 do vključno 10 ha kmetijskih 
površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 1,5 ha oziroma od 10 do vključno 15 ha 
kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima več kot 15 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo 
ena izbira.

5

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), integrirana pridelava 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)
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 nadaljevanju: ukrep KOPOP) 

5

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
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Št. MERILO Maks.
št. točk

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014–2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, 
pridobi dodatno točko. 

5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014–2020 v letu 2016

5

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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni 
strošek namenjen izboljšanju stanja okolja oziroma je 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, razen pri ocenitvah glede manjše 
porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov 
in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih 
zemljišč.

10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več 
kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 
60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 80 do vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od 
vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 
50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 
35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več 
kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 
25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 40 odstotkov
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4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma 
tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora 
obsegati vsaj 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in 
trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša oziroma je nosilec patentne 
pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patetnt, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje in 
so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov 
vseh živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu. 
Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki 
so v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni 
razpis veljavni patent

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če 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 razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

10

3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče 
opreme
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, 
ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa ter postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 20 odstotkov 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
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 20 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 10 odstotkov vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
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
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Št. MERILO Maks.
št. točk

1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 
(velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 5 odstotkov vrednosti hlevske opreme 
oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 10 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo

Merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, oziroma za 
enostavne in zahtevne naložbe skupin kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 ali 30 20 ali 30
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela ob vložitvi vloge

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
Naložbe mladih kmetov za uskladitev s standardi EU 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA (enako za prestrukturiranje in izboljšanje 
konkurenčnosti)

10 10

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 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 organizacij, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti 

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 ali 30 40 ali 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
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Podrobnejša merila za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov 
oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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) – ZA ENOSTAVNE NALOŽBE

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 izplačane odločbe za subvencijske 
vloge v letu 2015).

20 0

Če se pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva upošteva rezultate poslovanja, ki temeljijo na dejanskih 
knjigovodskih podatkih iz leta 2015, potem se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodeli dodatno število točk, in sicer: 1 točko 
za knjigovodske podatke iz naslova vodenja FADN knjigovodstva ter 
2 točki za knjigovodske podatke iz naslova enostavnega ali dvostavnega 
knjigovodstva.
18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka /PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
12.000 eurov 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 12. točke 3. poglavja 
tega 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) izračunano na podlagi pokritja oziroma 
dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo) ter njihov skupni obseg dela v letu pred objavo javnega 
razpisa.

20 0

20 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka /PDM
17 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 eurov do vključno 
12.000 eurov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(maksimalno št. točk 10) – ZA ZAHTEVNE NALOŽBE

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, izračunano na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), ki se nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na 
podlagi zbirnih vlog v letu 2015.
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka / PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka / PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov 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 12. točke 
3. poglavja tega 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), izračunano na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih 
podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), ter njihov 
skupni obseg dela v letu pred objavo javnega razpisa.
10 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka / PDM
9 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka / PDM
7 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka / PDM
5 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
4 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
3 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – skupina kmetov je ustvarila letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – skupina kmetov je ustvarila letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov 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
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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

0 10

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 s čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu z 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 12. točke 3. poglavja tega 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, če bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma 
vzpostavitve kmetije.

5 5
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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 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo 
ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Možna je samo ena izbira. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 5
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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), integrirana pridelava ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 KOPOP.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri 
ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč namenjenih preusmeritvi oziroma 
izvajanju ekološke pridelave se upošteva skupna površina kmetijskih 
zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. 
Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke pro izvode v okviru 
organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi 
skupina kmetov dodatno točko.

3 3

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 
50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016.

2 2
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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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko 
interesnih združenj 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 vlagatelj, oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

3 – vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
2 – vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član zadruge
1 – vlagatelj je član gospodarsko-interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s 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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju stanja okolja 
oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa prevladujoč, kar 
pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede manjše 
porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet 
vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri deležu 
lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

15 15

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno0,082 m3 lesa na m2 
bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
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3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih več kot 
50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev izpolnjuje te zahteve (ne 
velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven 
patent). Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na 
kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma tehnologijah, ki imajo 
veljaven patent. 

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnmi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati 
sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na 
javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent
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Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno

št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

15 15

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

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
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 0

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 

zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo 
izvaja skupina kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in pri 
kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva 
morebitno dodeljenih sredstev.

0 5

5 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
4 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
3 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
2 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov

1.3. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
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. Če 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 dodata 
2 točki.

10 0

8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev. 

10 0

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA 
PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
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.

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil ob vložitvi zadnjega 
zahtevka. 

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati vsaj desetkrat 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. Merilo je količnik med 
ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 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 maksimalno 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)
Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, bodo 
dodatno število točk pridobili vlagatelji, pri katerih ima vsaj polovica nosilcev 
kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) vsaj enega ali dva člana 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti.

10 10
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovana 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 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 upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, 
gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, bodo dodatno število 
točk pridobili vlagatelji, 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)
Navodilo: dodatne točke se dodeli vlagateljem, ki izvajajo naložbe 
v uskladitev s standardi EU v skladu z 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 12. točke 3. poglavja tega 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, če bodo te naložbe izvedli 
v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.

5 5

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 10 10
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. 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.

6 6
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo 
ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega 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.

5 5

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), integrirana pridelava ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega 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 KOPOP.

5 5
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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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
vlagatelji, pri katerih je vsaj 50 odstotkov članov kmetijskih gospodarstev 
vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 
2016. Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč namenjenih preusmeritvi 
oziroma izvajanju ekološke pridelave se upošteva skupna površina kmetijskih 
zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. 
Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke pro izvode v okviru 
organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi 
skupina kmetov dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki 
jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 12. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih je vsaj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike 
pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko 
interesnih združenj 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 vlagatelj oziroma 
skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

3 – vlagatelj je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
2 – vlagatelj je član organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član zadruge
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
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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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen 
izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo 
lesa prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo 
razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov 
za zbiranje meteorne vode, pri deležu lastne krme ter pri obtežbi 
kmetijskih zemljišč.

10 10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov
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6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk 
upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede 
naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri 
napravah oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 
št. 17 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora 
uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za 
potrebe kmetijskega gospodarstva.

10 10

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del
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2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks.
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20 ali 30 20 ali 30
1.1. Prestrukturiranje 20 20
Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela ob vložitvi vloge za enostavne naložbe

20 /

Obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 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 iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela po zaključku naložbe za enostavne naložbe

20 /

Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 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 ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 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 in pogodbenega 
povezovanja

5 5
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naložbe 
(Maks. 
št. točk)

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ 
IN PODNEBNIH SPREMEMB

40 ali 30 40 ali 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 enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
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 0

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).
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodata 2 točki.

20 0

18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
12.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.1.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja 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) v letu pred objavo javnega razpisa.

20 0
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
20 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
70.000 eurov skupnega prihodka /PDM
17 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno letno več kot 
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
12.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 12.000 eurov skupnega prihodka / PDM

1.2. OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA OB VLOŽITVI VLOGE 
(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), pri čemer se podatki 
nanašajo na izplačila na podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 
2015. 

0 10

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu 2015, pri čemer se podatki nanašajo na izplačila na 
podlagi odločb, izdanih na podlagi zbirnih vlog v letu 2015. 

0 10

10 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
7 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
45.000 eurov/ do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 15.000 eurov 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
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 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 poslovanja /celotna višina naložbe brez DDV

0 10

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 od 0,2

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 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. Možna je le ena izbira.

5 5

5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s 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 s področja 
kmetijstva oziroma s 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 z drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Mnistrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma v evidenco 
socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Dodatne točke s tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.97/09). Točke se ne seštevajo.

5 5

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/
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
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. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. 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 najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih vsaj 
polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je 
samo ena izbira. 

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
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 5
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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), integrirana pridelava ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa 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 kmetijskih gospodarstev 
članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s 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 kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije 
pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Pri ugotavljanju 
obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju 
ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki 
jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo. Če več kot polovica članov kmetijskih gospodarstev 
članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, trži ekološke kmetijske pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje organizacije pro izvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo 
s pogodbami o odkupu, pridobi organizacija pro izvajalcev ali zadruga 
dodatno točko.

3 3

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov,
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov
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4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost vlagatelja 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 vlagatelja 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 vlagatelj, 
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 

5 5

3 – vlagatelj je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo
2 – vlagatelj je član skupine ali organizacije pro izvajalcev
1 – vlagatelj je član kmetijske zadruge
1 – vlagatelj je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s 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)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja 
oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah glede 
manjše porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih 
kapacitet vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri 
deležu lastne krme ter pri obtežbi kmetijskih zemljišč.

15 15

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 
90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
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3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 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
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te 
zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo 
veljaven patent). Točke se seštevajo, razen pri ocenitvi števila novih pro-
izvodov na kmetijskih gospodarstvih ter pri napravah oziroma tehnologijah, 
ki imajo veljaven patent.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge št. 17 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora uporabljati 
sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na 
javni razpis.
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2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi na 
kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so v reji na 
kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 15)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Če je posamezni strošek namenjen podnebnim spremembam 
prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne 
naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri 
ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE za potrebe 
kmetijskega gospodarstva.

15 15

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort 
rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo 
iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ter postavitev 
travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

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)

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 10

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov
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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.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov 
(FADN oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po 
posameznih ocenitvah dodata 2 točki.

20 0

18 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
16 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
14 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
12 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 12.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
12.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja organizacije pro izvajalcev ali kmetijske zadruge, ki izvajajo 
kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil 
v prvem letu po zaključku naložbe. 

20 0

20 – organizacija pro izvajalcev ali zadruge bo ustvarila letno več kot 
70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
17 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
50.000 eurov/ do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka / PDM
15 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo, ustvarila letno več kot 
40.000 eurov/ do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka / PDM
13 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka / PDM
10 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka / PDM
8 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila več kot 
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka / PDM
6 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka / PDM
4 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka / PDM
2 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
12.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka / PDM
1 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno od 
10.000 eurov do vključno 12.000 eurov 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.

0 10

10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov 
skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.3.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 
iz poslovanja organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne 
naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem letu 
po zaključku naložbe. 

0 10

10 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
70.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno več kot 
30.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno od 20.000 eurov 
do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati vsaj desetkrat 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 odstotni 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 maksimalno 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)

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. Možna je le ena izbira.

5 5
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5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s 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 s področja 
kmetijstva oziroma s 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 z drugih področij

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki 
Sloveniji, ki ga vodi Mnistrstvo za delo, družino in socialne zadeve oziroma 
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Dodatne točke s tega naslova pridobijo tudi vlagatelji, ki so 
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.97/09).Točke se ne 
seštevajo.

5 5

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. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. 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 najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. 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.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade 
Republike Slovenije, in izvaja naložbo v ureditev skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, 
pri katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe izpolnjuje spodnje 
zahteve. Možna je samo ena izbira. 

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1
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3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 

PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega 
gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je 
samo ena izbira.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020

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)
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 kmetijskih gospodarstev 
članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, 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 5

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), integrirana pridelava ter izbrana 
kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem koledarskem letu izdana 
vsaj ena 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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP 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 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP v letu 2016.

5 5

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)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 74 / 25. 11. 2016 / Stran 2679 

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih 
je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2016. 
Pri ugotavljanju obsega kmetijskih zemljišč namenjenih preusmeritvi 
oziroma izvajanju ekološke pridelave, se upošteva skupna površina 
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh 
njenih članov, ki izvajajo kolektivno naložbo. Če več kot polovica članov 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, trži ekološke kmetijske pro izvode v okviru 
organizirane tržne prodaje organizacije pro izvajalcev ali zadruge, kar 
dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi organizacija pro izvajalcev ali 
zadruga dodatno točko.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo se je leta 2016 preusmerila v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov,
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki 
jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo se je leta 2016 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 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 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit 
živali.

2 2

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 

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 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 skupnosti, 
gospodarsko interesnih združenj 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 
vlagatelj oziroma organizacija pro izvajalcev ali kmetijska zadruga, ki izvajata 
kolektivno naložbo, v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri

5 5

3 – 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 gospodarsko interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti
1 – vlagatelj je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB

30 30
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6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja oziroma je 
strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev 
podvoji. Točke se seštevajo razen pri ocenitvah glede manjše porabe vode za 
namakanje kmetijskih zemljišč oziroma različnih kapacitet vodnih zbiralnikov in 
vodohranov za zbiranje meteorne vode, pri deležu lastne krme ter pri obtežbi 
kmetijskih zemljišč.

10 10

5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
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
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
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
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno0,082 m3 lesa na m2 
bruto površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni vlagatelji, pri katerih vsaj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (ne velja za 
ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke 
se seštevajo, razen pri ocenitvi števila novih pro izvodov na kmetijskih 
gospodarstvih ter pri napravah oziroma tehnologijah, ki imajo veljaven patent.

10 10
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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 2016, ki je Priloga št. 7 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – vlagatelj je lastnik veljavnega patenta na katerega se naložba nanaša 
oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje in so opredeljene v Prilogi št. 11 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. 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 bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – vlagatelj uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 
št. 17 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Vlagatelj mora 
uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija na vsaj 10 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvi povečanja deleža učinkovite rabe energije oziroma OVE 
za potrebe kmetijskega gospodarstva.
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4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 16 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega 
gospodarstva za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 
10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih 
del



Stran 2682 / Št. 74 / 25. 11. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, ki je namenjena 
gnojenju
1 – tehnološke posodobitve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo 
zračenje ter osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 
5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma investicijsko vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije na kmetijskem 
gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega 
gospodarstva za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo

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, kadar je upravičenec MSP pa v 5 letih od zadnje-
ga izplačila sredstev;

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 dokumen-
tacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju 
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu 
vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim 
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slo-
venije;

g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim od-
stavkom 102. člena Uredbe izpolnjevati zahteve glede 
označevanja vira sofinanciranja pet let po zadnjem iz-
plačilu sredstev.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec v skladu s 27. členom Uredbe po zadnjem izpla-
čilu 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, GVŽ);

b) če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil 
točke iz naslova meril pro izvodna usmeritev kmetijskih 
gospodarstev ter socialni vidik podjetja, mora ta merila 
kot obveznost izpolnjevati še pet let po zadnjem izpla-
čilu sredstev;

c) zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev ali 
vodilni partner skupine kmetov iz 12. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa vodi seznam skupne rabe iz tretje 
alineje 16. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in 
o skupni rabi poroča, kot je določeno v Prilogi št. 10 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, še naj-
manj pet celotnih koledarskih let po zadnjem izplačilu 
sredstev;

d) če gre za naložbo v ureditev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor iz 
3. točke 17. člena Uredbe, mora povprečna letna obtež-
ba z živino na kmetijskem gospodarstvu vsaj pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,5 GVŽ/ha 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna pla-
čila;

e) če gre za naložbe v vzrejo čebeljih matic, mora 
imeti kmetijsko gospodarstvo pet let po zaključku nalož-
be letno vzrejo vsaj 300 čebeljih matic;

f) če gre za naložbe iz 7. točke prvega od-
stavka 22. člena Uredbe, mora vlagatelj izpolnjevati 
pogoj vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na 
tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema 
še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev;

g) 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 vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva (ne velja 
za kolektivne naložbe);

h) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet 
koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev 
(ne velja za kolektivne naložbe ter za majhne 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 agencijo,

– 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;

i) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
te točke pod h) oziroma o skupni rabi naložbe iz te 
točke pod c) ter o učinkih podprte naložbe poročati za 
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naslednjih pet celotnih koledarskih let po izplačilu sred-
stev. Poročilo, ki vsebuje obvezne elemente iz Priloge 7 
Uredbe, ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, pošlje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni 
strani agencije.

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 
pod i). V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina 
kmetov iz 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke 
pod i) predloži vodilni partner;

b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz te 
točke pod a) so določene v Poročilu o izpolnjenih ciljih 
iz Priloge 7 Uredbe, ki je Priloga št. 2 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa.

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 območjih 
z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. čle-
na Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo 
vlagatelja razvrščeno v območje OMD v skladu s pra-
vilnikom o 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 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa 
svoja kmetijska gospodarstva razvrščena v območje 
OMD v skladu s pravilnikom o OMD,

– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukre-
pom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU 
in ima vlagatelj 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 kolektivno 
naložbo, ter člani skupine kmetov iz 12. točke 3. poglav-
ja tega 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 vlagateljev, katerih 

naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja 
na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Če gre za 
kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo upora-
bljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz 
12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa naslov ali se-
dež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih 
iz PRP 2014–2020,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 

2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za ko-
lektivno naložbo, mora najmanj polovica članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektiv-
no naložbo, ter članov skupine kmetov iz 12. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa izpolnjevati pogoje za mla-
dega kmeta iz 2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

b) stopnje podpore iz te točke pod a) se lahko se-
števajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov naložbe;

c) najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov 
na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih 
panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih 
vrstah naložb;

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 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini 
iz prejšnjega odstavka, pri čemer se upoštevajo javna 
sredstva, ki jih je prejel po Uredbi iz naslova individual-
nih in kolektivnih naložb;

f) vlagatelj lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz naslova podukrepa 4.1 samo enkrat pri-
dobi podporo za majhno naložbo iz prve alineje 3. točke 
2. poglavja tega javnega razpisa.

2. Zaprtost finančne konstrukcije skladno s 101. čle-
nom Uredbe:

– vlagatelj mora za zahtevne naložbe iz tretje ali-
neje 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa v vlogi 
na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, 
ki omogoča izvedbo naložbe, z izjavo banke o izvedlji-
vosti naložbe;

– ne glede na določbo prejšnje alineje, javni zavo-
di zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom 
sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim 
je bil potrjen finančni načrt in program 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 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, mora vsak član te skupine kmetov 
izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede na svoj 
finančno ovrednoten prispevek k naložbi, ki je razviden 
iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi;

– finančno sposobnost vlagatelja za kritje stroškov 
izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane vredno-
sti lahko oceni agencija s pomočjo izvedenca.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se 

sredstva za podukrep 4.1 razpišejo z zaprtim javnim raz-
pisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. čle-
na zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. Oddaja vlog na javni razpis se začne 19. decem-
bra 2016.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe se ta 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 12. točke 3. poglavja tega 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 
tega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

5. V skladu z drugim in tretjim odstavkom 91. člena 
Uredbe se na spletni strani MKGP skupaj z javnim raz-
pisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo 
vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje pri-
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javnega obrazca, pri čemer se navodila za izpolnjevanje 
prijavnega obrazca objavijo tudi na spletni strani agencije.

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 
točke prijavi pri agenciji.

3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Ured-
be za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke 
agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali nje-
gov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kva-
lificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sis-
tem agencije. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede 
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski 
sistem agencije.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektron-
ski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo 
na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom šte-
vilke dokumenta 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. člena 
Uredbe, je potrebno prijavni obrazec, ki je izpolnjen od-
dan v informacijski sistem agencije, natisniti ter z izpi-
som številke dokumenta in podpisom vlagatelja, skupaj 
s prilogami 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 agencije. Vzo-
rec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Pri-
logi št. 9 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe 
morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvaja-
lec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov 
in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na 
način: 7. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za na-
ložbe 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 agen-
cije.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na vlaga-
telja. Če gre za vlagatelja iz 12. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, se predračun glasi 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 gra-
dnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt 
za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov;

d) pogodba o sodelovanju pri naložbi iz 12. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, če gre za vlagatelja iz 
tretje alineje 11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.

13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija 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 tega javnega razpisa. Sredstva se 
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnju-
jejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno 
mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk 
iz 1. točke 7. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev 
za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo mini-
malnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-
nih vlog na javni razpis dve ali več vlog enako število 
prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena 
Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponde-
riranja meril za izbor vlog, določenega v javnem razpisu, 
in sicer na način:

– Ekonomski vidik naložbe: 35 odstotkov;
– Geografski vidik upravičenca: 25 odstotkov;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov;
– Družbeno socialni vidik: 12 odstotkov;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 odstotkov;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 odstot-

kov.
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 agencija.

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za 
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je vlagatelj umetno 
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev pod-
pore, saj tako ustvarjeni pogoji niso v skladu s cilji po-
dukrepa 4.1.

14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev mora-
jo biti skladno s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev; v primeru kolektivnih na-
ložb, ki jih izvaja skupina kmetov, zahtevek vloži vodilni 
partner;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na agencijo, razen 
zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. čle-
na Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za 
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kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana;

c) v primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev 
mora biti naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za 
izplačilo sredstev in plačani vsi računi. V primeru dveh 
ali več zahtevkov za izplačilo sredstev mora biti zaklju-
čen 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, elektronske in e-ra-
čune,

– 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 
lastnih sadik večletnih rastlin, lastnega dela upravičen-
ca pri ureditvi trajnih nasadov, postavitvi rastlinjakov, 
postavitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih ži-
vali oziroma postavitvi obor za rejo gojene divjadi ter 
pri gradnji enostavnih ali nezahtevnih objektov, mora 
upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis 
izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani 
KGZS, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo RS (velja 
za hmeljarstvo) ali odgovornega projektanta;

f) v primeru naložb v zahtevne ali manj zahtevne 
objekte mora imeti upravičenec ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovoljenje in 
projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). PID 
in uporabno dovoljenje mora hraniti na kraju samem ter 
ju predložiti na zahtevo agencije;

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 gra-
ditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le 
v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtni-
ška dela, kot so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če 
so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, sta 
vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo agencije;

j) upravičenec mora v primeru nakupa mehani-
zacije, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, dokument, ki 
to izkazuje, hraniti na kraju samem ter ga predložiti na 
zahtevo agencije;

k) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obli-
ki lastnega lesa upravičenca agencija 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 agencija pri-
dobi 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 12. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

n) če je strošek naložbe določen v Seznamu upra-
vičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Pri-
loga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži 
račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži tri ponudbe;

o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca. Če gre za upravičenca iz 12. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa, se mora račun glasiti na vse 
člane skupine kmetov;

p) 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;

q) 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;
r) upravičenec lahko predlaga spremembo časovne 

dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po iz-
daji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka 
za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, dolo-
čene v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. čle-
nom zakona, ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša 
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rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar 
ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju tega jav-
nega razpisa.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob 
vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev skladno s 26. čle-
nom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:

a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
b) pri naložbah v postavitev sadovnjakov, vinogra-

dov, oljčnikov, hmeljišč in trsnic ter naložbah v mreže 
proti toči v sadovnjakih in oljčnikih morajo biti nasadi 
oziroma mreža proti toči, ki so predmet naložbe, vpisani 
v RKG;

c) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev standar-
dom Evropske unije končati v 24. mesecih od datuma 
ustanovitve kmetijskega gospodarstva;

d) pri naložbi v nakup kmetijskega zemljišča mora 
biti upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča 
v zemljiško knjigo;

e) pri naložbi v postavitev oziroma obnovo sadov-
njakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč ter nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, v nakup in posta-
vitev mrež proti toči, v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor 
za rejo gojene divjadi ter ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi iz 4., 5., 7., 8., 9. in 10. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec predložiti 
popis izvedenih del, ki ga pripravi neodvisni kmetijski 
strokovnjak;

f) če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje 
obseg živinorejske pro izvodnje, mora upravičenec ob 
zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:

– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z ži-
vinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 
170 kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi ali

– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 
2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima kmetijsko 
gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na vodovarstvenih območjih;

g) če gre za majhne naložbe iz prve alineje 3. toč-
ke 2. poglavja tega javnega razpisa, mora kmetijsko 
gospodarstvo 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. tega 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 5 Uredbe, ki je Priloga št. 12 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa ali dejan-
ski prihodki in odhodki iz zadnjega izkaza poslovnega 
izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra;

h) če gre za upravičenca, ki izvaja naložbe v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke prve-
ga odstavka 11. člena Uredbe, 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 
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

i) če gre za upravičenca iz tretje alineje 11. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, morajo biti člani sku-

pine kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem 
premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe.

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 mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

5. Vlagatelj lahko v skladu s 105. členom Uredbe 
uveljavi predplačilo v znesku 30 odstotkov vrednosti 
javne podpore (ne velja za majhne naložbe), če so iz-
polnjeni naslednji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora vlagatelj 
napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek za predpla-
čilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

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 priložiti tudi podaljša-
no bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o iz-
vajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, pove-
zanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni 
list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem 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 
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z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 
18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upo-
rabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, 
položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Ko-
misije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) 
št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in 
(ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) 
št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in 
(ES) št. 507/2008 (Besedilo velja za EGP), (UL L št. 206 
z dne 30. 7. 2016, str. 1).

6. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 18. november 2019.

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 odgovorna 
ARSKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU agencija 
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 iz Priloge 2 
Uredbe, ki je Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

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 agencijo 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upraviče-
nec 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 agencija 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, agencija upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3495/16

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, 32/16 in 66/16; 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 Izvedbe-
no uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 
2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega 
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo pred-
plačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeže-
lja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega 
pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z ne-
posrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o do-
ločitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta glede sredstev in njihove 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 zve-
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zi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 865) zadnjič popravljene s popravkom 
Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in 
njihove 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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (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), zadnjič popravljene s Poprav-
kom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 
4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 640/2014 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 kazni, ki se 
uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj 
podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 227 z dne 
20. 8. 2016, str. 5), (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), (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), (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, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 
z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrol-
nim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), 
(v nadaljnjem 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 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, za-
dnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije 
št. C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi 
spremembe programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega 
sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001, (v na-
daljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopnega na 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na sple-
tni strani programa razvoja podeželja (http://www.pro-
gram-podezelja.si), objavlja

1. javni razpis za podukrep 4.3
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano  
z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo 

kmetijstva in gozdarstva  
Operacija: Izvedba agromelioracij  

na komasacijskih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na 
komasacijskih območjih.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 9.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz 
proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa: 

Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do 
vključno 10. marca 2017 do 24. ure.
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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.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2020.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92, 
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS

2. Predmet podpore: podpora je skladno z 42. čle-
nom Uredbe namenjena izvedbi agromelioracij na ko-
masacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo 
kmetijska zemljišča.

3. Upravičenec: skladno s 43. členom Uredbe so 
upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa fizične 
in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč 
pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih 
območjih.

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

ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Vložiti mora vlogo v skladu z zahtevami iz tega 

javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahteva-
nimi 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, v kolikor je to potrebno.

(3) Skladno s 24. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti izja-
vo, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli 
v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, 
ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis.

(4) Skladno s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe vlagatelj ne sme biti izključen iz prejemanja 
podpore v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem be-
sedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo).

(5) Če je vlagatelj fizična oseba, mora biti v skladu 
z 2. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe vpisan 
v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem bese-
dilu: RKG) kot nosilec kmetijskega gospodarstva.

(6) Če je vlagatelj pravna oseba, razen občin, mora 
skladno s 3. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na 
ozemlju Republike Slovenije.

(7) Skladno s 4. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti vlagatelj poravnane vse davčne ob-
veznosti do države.

(8) Skladno s 5. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterja-
vo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim 
odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU ali v skladu 
s (27) točko Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in po-
deželje.

(9) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, skladno s 6. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe ne sme biti v postopku prene-

hanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, 
sodne likvidacije ali izbrisa iz registra.

(10) Če je vlagatelj fizična oseba, razen samostoj-
ni podjetnik posameznik, skladno s 7. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem 
stečaju.

(11) Skladno z 9. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška DDV, razen če priloži 
izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo 
DDV:

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo je iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavno-
sti identificirano za namene DDV, oziroma se lahko 
po predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene 
DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima 
kmečko gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu 
s predpisi o DDV;

– vlagatelj, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kme-
tiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost in je v zvezi s temi 
dejavnostmi identificiran za namene DDV, oziroma se 
lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za 
namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen;

– vlagatelj, katerega kmečko gospodinjstvo pre-
ko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje po-
goje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška 
DDV ni upravičen;

– vlagatelj, ki po predpisih o DDV nima možnosti 
pravice do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upra-
vičen strošek, če poda ustrezno izjavo in dokazila;

– vlagatelj, ki je upravičen do uveljavljanja stroška 
DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru naložbe 
v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepremičnine, na-
menjene za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša 
naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 % vrednosti 
celotnega vlagatelju zaračunanega DDV.

(12) Vlagatelj mora imeti skladno z 10. točko prve-
ga odstavka 100. člena Uredbe za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom 
zakona, ki ureja kmetijstvo.

(13) Skladno z 11. točko prvega odstavka 100. čle-
na ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge oziroma 
dokumentov, priloženih h vlogi na javni razpis, razvidna 
zaprtost finančne konstrukcije naložbe;

(14) Skladno s 14. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora vlagatelj v primeru, če kandidira za pri-
dobitev sredstev samo za del naložbe, priložiti projektno 
dokumentacijo iz katere morajo biti 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.
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(15) Če je vlagatelj občina ali združenje občin, mora 
biti skladno s 17. točko prvega odstavka 100. člena Ured-
be naložba del občinskega načrta razvojnih programov.

(16) Skladno z 22. točko 100. člena Uredbe se mo-
rajo računi in predračuni glasiti na vlagatelja.

(17) Skladno s 23. točko 100. člena Uredbe mora 
vlagatelj opredeliti časovno dinamiko vlaganja zahtev-
kov za izplačilo sredstev.

(18) Skladno s prvim odstavkom 101. člena Uredbe 
mora vlagatelj v vlogi na javni razpis izkazati zaprtost 
finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo naložbe.

(19) Skladno z drugim odstavkom 101. člena Ured-
be mora vlagatelj v vlogi na javni razpis izkazati zaprtost 
finančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo 
banke za naložbe v višini več kot 200.000 eurov prizna-
ne vrednosti naložbe.

(20) Skladno s tretjim odstavkom 101. člena Ured-
be pa ne glede na določbo prejšnjega odstavka občina 
izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz osemnajstega 
odstavka tega podpoglavja z rezervacijo finančnih sred-
stev v njenem proračunu za čas trajanja naložbe.

(21) Skladno s četrtim odstavkom 101. člena Ured-
be pa ne glede na devetnajsti odstavek tega podpo-
glavja javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije iz 
osemnajstega odstavka tega podpoglavja izkazujejo 
s sklepom sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, 
s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela 
javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz ka-
terega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev 
za namen izvedbe naložbe, za katero se javni zavod 
prijavlja na javni razpis.

4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) Vlagatelj mora skladno s 46. členom Uredbe 

izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi koma-

sacije ali odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacij-
skega sklada, ki še ni pravnomočna, je pa vročena vsem 
komasacijskim udeležencem, ali pravnomočno odločbo 
o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada, v skla-
du z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;

– pri zahtevni agromelioraciji mora imeti prav-
nomočno odločbo o uvedbi agromelioracije v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča. Če je odločba 
o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada vroče-
na vsem lastnikom, mora biti odločba o uvedbi zahtevne 
agromelioracije izdana na zemljiškokatastrsko stanje ze-
mljišč, kot to izkazuje odločba o novi razdelitvi zemljišč 
komasacijskega sklada;

– pri nezahtevni agromelioraciji na območju varo-
vanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlogi na 
javni razpis priložiti predpisana soglasja in dovoljenja 
pristojnih organov;

– če je agromelioracija poseg v okolje v skladu 
s predpisom, ki ureja posege v okolje, je treba priložiti 
okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje 
vplivov na okolje ni potreben.

(2) Vlagatelj, ki uveljavlja tudi stroške komasacije, 
mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati 
tudi naslednje posebne pogoje:

– ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka 
mora imeti upravičenec pravnomočno odločbo o uvedbi 
komasacije, odločba o novi razdelitvi zemljišč komasa-
cijskega sklada pa še ne sme biti izdana;

– v komasacijsko območje ne sme biti vključenih več 
kot 30 odstotkov zemljišč, ki so po namenski rabi nekme-
tijska v skladu s prostorskim aktom lokalne skupnosti;

– do podpore so upravičena tista komasacijska ob-
močja, ki imajo povprečno število parcel na hektar višje 
od dva;

– priložiti mora druga dovoljenja in soglasja za 
izvedbo komasacije v skladu s predpisi, ki urejajo var-
stvo narave.

(3) Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog, 
pri čemer mora ena vloga predstavljati eno agromelio-
racijsko območje.

5. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 44. člena Uredbe 

so do podpore v okviru te operacije upravičeni:
a) stroški izvedbe agromelioracije na komasacij-

skem območju brez stroškov izvedbe komasacije, pri 
čemer splošni stroški iz 98. člena Uredbe lahko dose-
gajo do vključno 15 odstotkov naložbe;

b) stroški izvedbe agromelioracije na komasacij-
skem območju vključno s stroškom izvedbe komasaci-
je, pri čemer splošni stroški iz 98. člena Uredbe lahko 
dosegajo do vključno 85 odstotkov naložbe.

(2) Skladno z 98. členom Uredbe so upravičeni 
splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo 
in izvedbo naložbe, med katere spadajo:

– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in sve-
tovalcev,

– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnič-
ne dokumentacije,

– plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko 
in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški izvedljivo-
sti. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen 
strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso 
nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe,

– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obr-

tniških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, 

v skladu s sedemnajstim odstavkom 102. člena Ured-
be,

– stroški sodnega tolmača.
(3) Skladno s 95. členom Uredbe se višina upravi-

čenih stroškov določi na naslednji način:
a) za stroške iz javnega razpisa se uporablja ka-

talog stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in naj-
višjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 
38/16), in sicer poglavje 2. 2. 1.;

b) pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se 
upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih 
stroškov, ki so določene v katalogu stroškov iz prvega 
in drugega odstavka tega člena. Za stroške, ki so na-
vedeni v katalogu stroškov, mora upravičenec k vlogi 
na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če upravičenec 
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, 
kot so določeni v katalogu stroškov, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti iz kataloga stroškov. Če upravičenec v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške kot so 
navedeni v katalogu stroškov, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene 
ponudbe;

c) če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnjega od-
stavka uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stro-
škov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja 
kot je priznana vrednost iz kataloga stroškov, se pri 
izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo naj-
višje priznane vrednosti stroškov iz kataloga stroškov. 
Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške kot so navedeni v katalogu stroškov, se 
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;

d) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan 
v register nepremične kulturne dediščine se višina 
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upravičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obr-
tniška dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri iz-
računu višine upravičenih stroškov upošteva vrednost 
ponudbe z najnižjo ceno;

e) če stroški niso določeni v katalogu stroškov, 
mora upravičenec 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;

f) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko 
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov;

g) 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.

(4) Skladno s 45. in 96. členom Uredbe se podpora 
ne dodeli za (neupravičeni stroški):

– stroške infrastrukture, ki se zgradi v okviru agro-
melioracije, in ni neposredno povezana z razvojem 
kmetijstva;

– stroške izvedbe pogodbenih komasacij v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;

– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtev-

ka za izplačilo sredstev;
– stroške naložb, ki se financirajo iz sredstev ope-

rativnih skladov v okviru programov organizacij pri-
delovalcev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kme-
tijskih pro izvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, 
str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2016/1614 z dne 8. septembra 2016 
o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka 
in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja jav-
ne intervencije za posneto mleku v prahu v letu 2016 
in prestavitve obdobja javne intervencije za posneto 
mleku v prahu v letu 2017 na zgodnejši čas ter o od-
stopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 glede 
nadaljnje uporabe Uredbe (ES) št. 826/2008 v zvezi 
s pomočjo za zasebno skladiščenje iz Izvedbene ured-
be (EU) št. 948/2014 in Uredbe (EU) št. 1272/2009 
v zvezi z javno intervencijo iz te uredbe (UL L št. 242, 
z dne 9. 9. 2016, str. 15);

– 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, 
avtorskih pravic in blagovnih ter storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zaku-
pu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja 
obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške materiala, opreme ali drugih del v okvi-
ru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge 
na javni razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe.

(5) 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.

6. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 47. členom Uredbe se vloge, pri-

spele na javni razpis, ocenjujejo na podlagi meril, ki 
so določena v dokumentu »Merila za izbor operacij«, 
ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in 
je dostopen na spletih straneh MKGP: http://www.pro-
gram-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-ra-
zvoja-podezelja-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 načrtovano stanje ob zaključku nalož-
be. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predlo-
žene dokumentacije, predvsem: prijavnega obraz-
ca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije 
o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih 
evidenc. V primeru, 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) V skladu z drugim odstavkom 47. člena Uredbe 
se vloga oceni na podlagi meril, določenih v Uredbi, 
podrobneje opredeljenih v tem javnem razpisu, in toč-
kovnika za ocenjevanje vlog:

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo

25

Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij 5
Velikost agromelioracijskega območja 15
Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar 
agromelioracijskega območja

20

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj 25
SKUPAJ 100
VSTOPNI PRAG TOČK 30
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Ocenitve:

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 65) 65
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo

25

Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno soglasje 
tistih lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na 
komasacijskem območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste operacije, pri katerih je 
stopnja soglasij višja od 90 odstotkov.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je 90 % ali več
20 – delež soglasij je od 83 % do manj kot 90 %
15 – delež soglasij je od 77 % do manj kot 83 %
10 – delež soglasij je od 71 % do manj kot 77 %
5 – delež soglasij je od 67 % do manj kot 71 %
2. Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij 5
Navodilo: Izvedba agromelioracij, ki so predmet podpore po tej operaciji, je pogojena s predhodno ali 
sočasno izvedbo komasacije. V kolikor upravičenec sočasno izvaja obe operaciji, je upravičen do točk 
v okviru tega merila.
Medsebojno povezovanje:
5 – upravičenec uveljavlja stroške agromelioracije in komasacije
0 – upravičenec uveljavlja samo stroške agromelioracij
3. Velikost agromelioracijskega območja 15
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na 
posameznem območju.
Za izračun v primerih, kjer se uveljavljajo stroški agromelioracije, stroški komasacije pa ne, se šteje 
velikost komasacijskega območja.
Velikost agromelioracijskega območja:
15 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha
13 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do manj kot 300 ha
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do manj kot 250 ha
8 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do manj kot 200 ha
5 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do manj kot 150 ha
3 – agromelioracijsko območje je manjše od 100 ha
4. Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar 
agromelioracijskega območja
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem 
agromelioracijskem območju deli s površino celotnega agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za 
dodelitev sredstev je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 2 parcel na 
hektar.
Neugodna posestna sestava:
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je višje od 3
12 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,5 do manj kot 3
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do manj kot 2,5

20

GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občine 10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, slabše je 
razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za 
razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je manjši od 0,8
5 – koeficient razvitosti občine je od 0,8 do manj kot 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 25
Zmanjšanje spravilnih razdalj 25
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z izvedbo 
komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, da vsak komasacijski 
udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena hitrejša in racionalnejša obdelava 
kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša število obdelovalnih kosov posameznega 
komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne 
razdalje, ki so razdalje od naslova komasacijskega udeleženca do roba obdelovalnega kosa.
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Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega komasacijskega udeleženca, in sicer 
dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z dolžino spravilnih razdalj po izvedbi 
operacije.
V izračun se vključijo tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo naslov stalnega prebivališča znotraj 
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljeni manj 
kot 10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja 
s stanjem po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve 
komasacijskega območja.
Zmanjšanje spravilnih razdalj:
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za najmanj 20 %
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za od 15 % do manj kot 20 %
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za od 10 % do manj kot 15 %
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za od 5 % do manj kot 10 %

7. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec 
po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje ob-
veznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
operacije, za katero so bila sredstva po tem javnem raz-
pisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev;

b) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila 
sredstev;

c) 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;

č) 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.

8. Finančne določbe
(1) Skladno s prvim odstavkom 49. člena Uredbe 

je najvišja stopnja podpore iz operacije 100 % priznane 
vrednosti naložbe.

(2) Skladno z drugim odstavkom 49. člena Uredbe 
je najnižji znesek dodeljene podpore 2000 eurov na 
vlogo.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev, vlaga-
nje in obravnava vlog (skladno z 91., 92. in 93. členom 
Uredbe)

(1) Sredstva za to operacijo se razpišejo z zaprtim 
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega od-
stavka 51. člena zakona, ki ureja kmetijstvo.

(2) Oddaja vlog na javni razpis se začne 19. decem-
bra 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih 
dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

(3) MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obra-
zec s prilogami, ki je v pomoč vlagateljem pri izpolnje-
vanju elektronskega prijavnega obrazca in predstavlja 
razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. 
Navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev se objavijo 
na spletnih straneh MKGP in agencije.

(4) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(5) Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz 

prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.
(6) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega 

odstavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na 

naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vla-
gatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v infor-
macijski sistem agencije. Vlagatelj ali njegov poobla-
ščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec 
v informacijski sistem agencije.

(7) Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v ele-
ktronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom 
številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna 
dokumentacija.

(8) Vlagatelj vloži vlogo na naslov Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, Ljub ljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem 
razpisu.

(9) Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju 
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agen-
cije, ter obvezno tudi naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja. Vzorec etikete za naslavljanje 
vloge na javni razpis je v Prilogi 3 razpisne dokumenta-
cije tega javnega razpisa.

(10) Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vlo-
ge v elektronski sistem so objavljena na spletni strani 
MKGP in agencije.

(11) Obravnava vlog se začne s preveritvijo nje-
ne popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, 
agencija 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.

(12) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nera-
zumljiva, se 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.

(13) Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni 
na podlagi meril iz šestega poglavja javnega razpisa. 
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, 
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo 
vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila 
točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo mi-
nimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se 
zavrnejo.

(14) Če imata na zadnjem mestu seznama oce-
njenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni 
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razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer:

– Ekonomski vidik naložbe,
– Prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah, in
– Geografski vidik naložbe.
(15) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se zavrne.

(16) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo 
o pravici do sredstev, ki jo izda agencija.

(17) V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vloge za pomoč in zahtevkov za izplači-
lo iz desetega poglavja tega javnega razpisa, če ugotovi, 
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev 
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa 
niso v skladu s cilji te operacije.

10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev mo-
rajo biti skladno s 102., 104. in 105. 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, kot to določata šesti in sedmi 
odstavek devetega poglavja tega javnega razpisa in 
ga pošlje na agencijo, razen zahtevka za predplačilo 
iz četrtega odstavka tega poglavja, ki se vloži v fizični 
obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana;

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 (v primeru uveljavljana stroškov komasacije se 
posamezne zaključene celote določijo v skladu z doku-
mentom Razdelitev komasacijskega postopka na faze 
(URL: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kme-
tijstvo/kmetijska_zemljisca/zemljiske_operacije/koma-
sacije_kmetijskih_zemljisc/);

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;

– 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;

f) 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, fasaderska 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 agencije;

g) 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;

h) zbirko podatkov po posameznih agromelioracij-
skih delih, kateri sledi skupna pregledna tabela stroškov 
izvedenih agromelioracijskih del (tabelarični popis iz-
vedenih agromelioracijskih del) na obrazcu iz razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa;

i) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca;

j) če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov, 
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži 
račun. Če strošek ni določen v katalogu stroškov, se 
zahtevku za izplačilo sredstev priloži tri ponudbe;

k) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca;

l) 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;

m) upravičenec lahko predlaga spremembo časov-
ne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po 
izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka 
za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, dolo-
čene v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. čle-
nom zakona, ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša 
rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar 
ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki je 31. december 2020.

(2) Skladno z drugim odstavkom 48. člena Uredbe 
lahko upravičenec na posamezno vlogo vloži največ tri 
zahtevke za izplačilo sredstev.

(3) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

(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 upra-
vičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek 
za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

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;
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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).

11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
(1) Kontrole se, v skladu s prvim odstav-

kom 108. člena Uredbe, izvajajo v skladu z Uredbo 
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje 
kontrol je pristojna agencija.

(2) V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU 
agencija izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

(3) V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Ured-
be ter v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 
1305/2013/EU lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja 
operacije po tem javnem razpisu.

(4) V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du s 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 iz poglavja 
A Priloge 2 k Uredbi.

(5) V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnjega odstavka ne uporablja v primeru 
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

(6) V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

(7) 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.

(8) V skladu z drugim odstavkom 109. člena Ured-
be mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec 
ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo 
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.

(9) V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, meha-
nizacije, objektov, razen gozdnih prometnic in cestne 
infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih do-
godkov ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz 

prvega odstavka 109. člena Uredbe. V tem primeru 
mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred 
nastankom dogodka, v nasprotnem primeru pa mora 
vrniti vsa dodeljena sredstva.

(10) V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Ured-
be o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija in 
na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3496/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja 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; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o po-
sebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna 
mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
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 integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/13, 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), 
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15 (v nadaljevanju: 
ZPOP), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. št. 51/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US 
in 102/15), v nadaljevanju: ZDIJZ), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbuja-
nje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni 
list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.), Partnerske-
ga sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. 
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadalje-
vanju: OP 2014-2020), Slovenske Strategije Pametne 
Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 
2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadalje-
vanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in 
razvoj ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014); 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014), Resolucije o raz-
iskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 
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(Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS), Zako-
na o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB1 in 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 
v nadaljevanju: ZRRD), Delegirane Uredbe Komisije 
(EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 (UL L št. 138/5, z dne 13. 5. 
2014), Uredbe o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financi-
rane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), Sheme državne 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II z dne 
5. 5. 2016 (redakcijski popravek 4. 11. 2016): trajanje: 
do 31. 12. 2020), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, in-
ternacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni 
list RS, št. 93/15), Programa dela in finančnega načrta 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnolo-
gije za leti 2016 in 2017, Sporazuma o načinu izvajanja 
nalog med MGRT in SPIRIT, podpisanega 9. 5. 2016, 
Pogodbe SPIRIT-2016/PILOTNI DEMONSTRACIJSKI 
PROJEKTI, št. 4300-19/2016-1 o izvajanju in financira-
nju javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti-I. 
sklop« z dne 11. 7. 2016, Odloka o izvedbenem načrtu 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16), 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
o podpori javnemu razpisu, št. 3032-150/2016/13, z dne 
24. 11. 2016, Spirit, Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
»Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: 

Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«
1. Neposredni proračunski uporabnik in izvajalec 

javnega razpisa
Neposredni proračunski uporabnik je Republika 

Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega jav-
nega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi 
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa je SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: agencija). Agencija nastopa pri izvedbi tega 
javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi 
izvajalskega organa.

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializa-
cijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodar-
stva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb pod-
jetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav 
in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spod-
bujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in stori-
tev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 

aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne 
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednote-
nje izdelkov, naprednih pro izvodnih zmogljivosti in prve 
pro izvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; 
specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih 
podjetij«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpora raziskoval-

no-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo 
pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: 
PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje 
oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih pro izvodov, 
procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem 
področju Slovenske strategije pametne specializacije 
(v nadaljevanju: »S4«) »Pametna mesta in skupnosti«, 
fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje 
energije« zaradi:

– pospeševanja inovacij,
– skrajšanja časa od ideje do trga,
– pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega 

položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih 
in novih verigah vrednosti,

– povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave 
in inovacije.

Namen javnega razpisa je tudi testiranje oziroma 
demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali 
izboljšanih pro izvodov, procesov ali storitev v realnem 
okolju.

Cilj javnega razpisa, ki izhaja in je skladen s ciljem 
S4, je vzpostavitev vsaj dveh PD projektov na področju 
energetike, ki jih bodo izvedla podjetja ali konzorciji 
podjetij in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali 
izboljšanih pro izvodov, procesov ali storitev z visoko 
dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem 
okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference 
sodelujočih podjetij.

Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki 
so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sle-
deče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in 
skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in 
upravljanje energije.

Natančna opredelitev navedenega področja upora-
be je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem 
spletnem naslovu: www.eu-skladi.si.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvaja-

nja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih 
rezultat morajo biti novi ali izboljšani pro izvodi, procesi 
ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni 
obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat 
PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija 
uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc 
podjetij za komercializacijo.

PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 
Pametna mesta in skupnosti ter na fokusnem področju 
Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerje-
ni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih 
področij:

– spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja 
(sistem upravljanja distribucijskih omrežij),

– aktivno vključevanje odjema in naprednega vode-
nja odziva odjema,

– celostno upravljanje z energijo.
V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, 

inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije 
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za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim 
lahko vključujejo:

– razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih 
izdelkov, načinov pro izvodnje, procesov ali tehnologij 
v realnem okolju (npr. v energetskem omrežju),

– razvoj in testiranje novega ali izboljšanega ino-
vativnega operacijskega modela ali sistema v realnem 
okolju,

– razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in 
zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih 
uporabnika.

2.3. Regija izvajanja
Operacije (potrjeni PD projekti) se bodo izvajale 

v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Sredstva se bodo delila med Vzhodno oziroma 

Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo 
upravičenec (to je prijavitelj, oziroma v primeru konzor-
cijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju), izvajal 
aktivnosti operacije (kar pomeni: kje bo sedež podjetja 
oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali po-
družnice, kjer se izvaja aktivnost v času ob oddaji vloge 
oziroma ob prvem črpanju sredstev za upravičence, ki 
ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji). 
Prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak po-
samezen partner v konzorciju, ima lahko sedež podjetja 
oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali 
podružnice v katerikoli od obeh regij.

Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na 
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni 
kohezijski regiji) bo v celoti izvajal aktivnost.

3. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa 

so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom 
o podpornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni 
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se 
ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014). Javne raziskovalne organizacije2 
niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo 
le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % 
ali več lastniško povezan z upravičencem. V primeru 
konzorcija partner v konzorciju ne more nastopati kot 
zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posa-
mezne raziskovalno razvojne in pilotne demonstracijske 
aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati 
dinamiko doseganja ciljev. Izpolnjevanje pogojev mora 
izhajati iz celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala 
vseh pogojev, se zavrne3. V primeru, da se neizpolnje-
vanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju, 
se pogodba ne sklene. V primeru, da se neizpolnjevanje 
pogojev ugotovi po sklenitvi pogodbe, pa bo agencija 
odstopila od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan 
vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski ra-
čun (v nadaljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

1 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno prav-
no obliko.

2 Javne raziskovalne organizacije v okviru predme-
tnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni 
visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.

Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje 
ob prvem črpanju sredstev poslovni naslov podružnice 
v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v davč-
ni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni 
list RS, št. 25/14). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo 
o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo iz-
vedel zahtevan vpis v davčni register, ter o tem, v kateri 
regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj 
do oddaje prvega zahtevka za izplačilo vpisa ne izvede, 
bo agencija odstopila od pogodbe.

V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci 
kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje 
aktivnosti PD projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so 
sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero 
so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis 
pogodbe o dodelitvi sredstev in v kateri so med drugim 
opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev.

3 V primeru zavrnitve ali zavržbe vloge s sklepom je 
zoper sklep dopusten upravni spor.

Vlogo na javni razpis odda prijavitelj PD projekta. 
Prijavitelj PD projekta lahko nastopa samostojno ali pa 
vlogo odda v imenu konzorcija podjetij.

Konzorcij: Na javnem razpisu lahko sodelujejo kon-
zorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in ki so 
za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili 
konzorcijsko pogodbo za izvedbo PD projekta. Iz kon-
zorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora 
biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o sku-
pnem PD projektu ter določili prijavitelja in ga pooblastili, 
da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni 
razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem 
razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z agencijo 
sklene pogodbo. Ker se podjetja, ki so, skladno z določili 
3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, 
povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko 
v konzorciju nastopa le eno od njih.

Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem raz-
pisu največ v okviru dveh vlog, in sicer: enkrat kot prija-
vitelj (sam ali v okviru konzorcija) in enkrat kot partner 
v okviru konzorcija. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da 
navedeni pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, 
v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavi krši nave-
deno določilo.

Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so 
navedena v pojasnilih k javnemu razpisu, ki so del razpi-
sne dokumentacije (v nadaljevanju: pojasnila k javnemu 
razpisu).

Agencija bo lahko pogoje preverjala iz javno do-
stopnih evidenc ali zahtevala dodatne obrazložitve ter 
dokazila s strani prijavitelja.

A. Splošni pogoji za prijavitelja in vse partnerje 
konzorcija

Prijavitelj in partnerji konzorcija so podjetja, opre-
deljena v točki 3 tega javnega razpisa in za katera velja, 
da:

– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, 
Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8),

– so bila ustanovljena vsaj 2 leti pred datumom 
oddaje vloge na javni razpis (upošteva se datum vpisa 
v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako 
za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, ne velja pa 
v primeru podružnice tujega podjetja,

– so na dan 31. 12. 2015 zaposlovala najmanj 
10 oseb (v primeru konzorcija pogoj velja le za vodil-
nega partnerja oziroma prijavitelja konzorcija, vsak od 
partnerjev v konzorciju pa mora na dan 31. 12. 2015 
zaposlovati najmanj 3 osebe), pri čemer podjetje kot 
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dokazilo k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju 
na zadnji dan navedenega leta, ali, za podjetja, ki za 
navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki 
Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo,

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT 
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/13 
in 27/16) in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,

– niso za iste stroške in iste aktivnosti pridobila ali 
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih 
državnih ali lokalnih proračunskih virov,

– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne 
likvidacije ali likvidacije,

– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer 
za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, 
da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom,

– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do agencije in ministrstva v obsegu, kot iz-
haja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2),

– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US: 
U-I-54/06-32 (48/09 – popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – 
ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja 
in financiranja terorizma,

– podjetje ali odgovorna oseba podjetja ni v kazen-
skem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega 
pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katere-
koli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma 
ni bila obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še 
trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgo-
vorno osebo podjetja),

– ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in 
prijaviteljem oziroma partnerjem v konzorciju (obstoj 
pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali 
v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sred-
stev, do pravnomočne odločitve sodišča.

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, ne sme 
imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina so-
financiranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 
kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene oziro-
ma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

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

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

Pomoč ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so 
v postopku vračanja neupravičeno prejete državne po-
moči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom Skupnosti.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 

storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
pro izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim povezanim 
z izvozom.

Pomoč se ne sme dodeliti za ukrepe pomoči, kadar 
je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravi-
čenec uporabi doma pro izvedeno blago ali storitve ali 
je odvisna od uporabe domačih pro izvodov v breme 
uvoženih pro izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena za 
ukrepe pomoči, ki bi upravičencem omejevali možnost 
izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v dru-
gih državah članicah.

B. Posebni pogoj za prijavitelje in konzorcije kot 
celoto

Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in kon-
zorciji (v kolikor gre za prijavo konzorcija), ki izpolnjujejo 
naslednji pogoj:

– iz vloge prijavitelja in priloženih dokazil mora biti 
razvidno, da so zagotovljeni ustrezni pogoji za demon-
stracijo rezultatov PD projekta v realnem okolju. V koli-
kor se bo demonstracija rezultatov PD projekta izvajala 
na infrastrukturi, ki ni v lasti prijavitelja ali partnerjev 
v primeru konzorcija, mora prijavitelj do oddaje vloge 
na javni razpis skleniti in priložiti pismo o nameri oziro-
ma pogodbo o zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo 
testiranj oziroma demonstracij novih ali izboljšanih pro-
izvodov, procesov ali storitev v okviru pilotnih/demon-
stracijskih aktivnosti (podpisano z lastnikom/upravljav-
cem infrastrukture).

C. Pogoji za PD projekt
Prijavljeni PD projekt mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– PD projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 

s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in »Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«,

– PD projekt mora biti uvrščen v prednostno podro-
čje uporabe veljavne S4 Pametna mesta in skupnosti in 
fokusno področje Pretvorba, distribucija in upravljanje 
energije,

– PD projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo 
sklepa o sofinanciranju s strani agencije,

– višina sofinanciranja upravičenih stroškov posa-
mezne operacije lahko znaša največ 2.500.000,00 EUR 
in ne manj kakor 500.000,00 EUR,

– v okviru PD projekta se morajo izvajati tako razi-
skovalno-razvojne aktivnosti kot tudi pilotno demonstra-
cijske aktivnosti, v okviru PD projekta razvitih novih ali 
izboljšanih pro izvodov, procesov ali storitev,

– PD projekt mora zagotoviti postavitev, ob nje-
govem zaključku pa tudi predstavitev zainteresiranim 
javnostim,

– iz predložene finančne konstrukcije prijavljenega 
PD projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagoto-
vljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premosti-
tvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova 
tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,

– PD projekt ne sme biti predmet prijave na ka-
terega izmed domačih ali tujih javnih razpisov kot tudi 
pozivov za enak namen,

– PD projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek 
in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisi-
je (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe,

– pri PD projektu mora biti upoštevano pravilo ku-
mulacije državih pomoči – skupna višina državne po-
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moči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska 
državne pomoči, kot določa shema državne pomoči, po 
kateri se izvaja predmetni javni razpis: »Program izva-
janja finančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II z dne 5. 5. 2016 (redakcijski po-
pravek 4. 11. 2016): trajanje: do 31. 12. 2020),

– prijavitelji in vsi partnerji v konzorciju morajo voditi 
ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo 
za vse transakcije v zvezi z operacijo pod številko, ki jo 
bodo navedli v Obrazcu 1 A oziroma 1 B vloge na javni 
razpis.

5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sred-
stev

Postopek javnega razpisa bo vodila Strokovna ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nada-
ljevanju: strokovna komisija), s katero bodo lahko kot 

ocenjevalci sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki bodo, 
glede na domače in mednarodne reference, izbrani za 
razpisano prednostno področje S4 Pametna mesta in 
skupnosti. Strokovno komisijo in zunanje strokovnjake 
s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega poo-
blaščena oseba.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 

vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali je vloga 
skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega raz-
pisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega 
razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna s predmetom, 
namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje 
vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenje-
vanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse 
ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi 
naslednjih meril:

Zap. 
št.

Merila Najvišje 
možno
št. točk

1 KAKOVOST IN TRŽNI POTENCIAL PROJEKTA:
Utemeljitev PD projekta na mednarodno primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu 
razvoja znanja, razvoj pro izvodov, storitev, inovativnost in celovitost načrtovanih pro izvodov, 
storitev in procesov, tržni potencial (tudi z vidika internacionalizacije), prispevek k doseganju 
ciljev S4 v PD projektu.
– 1.1. Stopnja tehnološke odličnosti 40
– 1.2. Stopnja inovativnosti PD projekta
– 1.3. Tržni potencial in ciljni trgi predlaganega PD projekta
– 1.4. Prispevek k doseganju ciljev S4: dvig dodane vrednosti na zaposlenega, povečan delež 
visokotehnološko intenzivnih pro izvodov ali storitev z visokim deležem znanja v izvozu

2 SPOSOBNOST UPRAVIČENCA:
Usposobljenost upravičenca za izvedbo PD projekta (npr. inovacijska in 
upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost).
– 2.1. Upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev 
v konzorciju 30
– 2.2. Raziskovalno – inovacijska sposobnost prijavitelja oziroma partnerjev v konzorciju
– 2.3. Sestava – uravnoteženost – konzorcija
– 2.4. Razvojna osnova za izvedbo PD projekta
– 2.5. Bonitetna ocena prijavitelja

3 METODOLOGIJA:
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost.
– 3.1. Projektno vodenje
– 3.2. Terminski plan PD projekta
– 3.3. Finančna konstrukcija PD projekta

20

4 ŠIRŠI DRUŽBENI VPLIV:
Izkazovanje širšega družbenega vpliva oziroma odgovarjanje na družbene izzive.
– 4.1. Vpliv PD projekta na okolje in prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo
– 4.2. Trajnostna naravnanost podjetja oziroma partnerjev v konzorciju ter prispevek k družbeni 
odgovornosti

10

SKUPAJ 100

Način uporabe meril za ocenjevanje je natančneje 
opredeljen v točki II.5. »Podrobnejša predstavitev meril 
za ocenjevanje« pojasnil k javnemu razpisu.

5.2. Postopek izbora
Ocenjevanje vlog, ki bodo izpolnjevale vse pogoje 

iz 4. točke javnega razpisa, bo izvedla strokovna ko-
misija, s katero bodo kot ocenjevalci lahko sodelovali 
zunanji strokovnjaki.

Prag števila točk, od katerega naprej bo odobreno 
sofinanciranje, znaša najmanj 60 točk, pod pogojem, 
da je vloga v okviru merila »Kakovost in tržni potencial 
projekta« dosegla vsaj 20 točk.
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Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlo-
gami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, 
pod pogojem, da bo vloga v okviru merila »Kakovost in 
tržni potencial projekta« dosegla vsaj 20 točk, razvrsti 
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu 
števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene 
vloge na način, da bodo za sofinanciranje izbrane vloge 
prijaviteljev iz posamezne regije, za katere bodo v celoti 
razpoložljiva sredstva, kar velja tako za vlogo posame-
znega prijavitelja kot za vlogo prijavitelja in vseh ostalih 
partnerjev v primeru prijave konzorcija. Izbrane bodo 
vloge, ki bodo dosegle najvišje število točk, do višine 
razpoložljivih sredstev za posamezno regijo (vzhod ali 
zahod)4.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu 
obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:

– leto 2017: 1.500.000 EUR,
– leto 2018: 1.800.000 EUR,
– leto 2019: 1.200.000 EUR,
– leto 2020: 500.000 EUR,
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna 

dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost 
in letno finančno dinamiko izbranih PD projektov.

Operacija se lahko prične izvajati z dnem izdaje 
sklepa o sofinanciranju s strani agencije in se lahko iz-
vaja največ 36 mesecev, v katerih morajo biti izvedene 
vse aktivnosti operacije.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja PD projekta in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa agencije za ta na-
men. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na navedenih proračunskih postavkah, lahko 
agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o so-
financiranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
V kolikor se prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, 
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Če bi se višina razpisanih sredstev spremenila, 
bo pred izdajo sklepov o sofinanciranju v Uradnem listu 
RS objavljena sprememba javnega razpisa.

7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili 
kohezijske politike

Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme 
državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, 
datum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski po-
pravek 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v 
nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI).

Državna pomoč po shemi državnih pomoči RRI 
ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prija-
vitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom 
izvajanja PD projekta.

Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je 
prijavitelj, oziroma v primeru konzorcijev tudi vsak po-
samezen partner v konzorciju) mora upoštevati pravilo 
kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne 
pomoči za PD projekt v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči 
ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih 
pomoči RRI.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno 
po pravilu de minimis, glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili Evropske kohezijske politike, she-
mo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili Or-
gana upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navo-
dila/navodila-o-upravicenih-stroskih-1-02.pdf) in Smer-
nicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja 
stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodi-
la/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunava-
nja-stroskov.pdf).

4 To pomeni, da bodo v primeru konzorcijev sofinanci-
rane le tiste vloge na javni razpis, pri katerih se prijavitelji 
in vsi partnerji konzorcija uvrstijo v sofinanciranje glede na 
razpoložljiva sredstva za Vzhodno ali Zahodno kohezijsko 
regijo po tem javnem razpisu.

V primeru, da bo več PD projektov z enakim števi-
lom točk, bodo imele prednost vloge po merilu »1. Ka-
kovost in tržni potencial projekta«. V primeru, da bo še 
vedno več PD projektov z enakim številom točk, bodo 
imele prednost vloge po merilu »2. Sposobnost upra-
vičenca«. V primeru, da bo še vedno več PD projektov 
z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po 
merilu »3. Metodologija« in v primeru, da bo še vedno 
več PD projektov z enakim številom točk, bodo ime-
le prednost vloge po merilu »4. Širši družbeni vpliv«.

Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpi-
sa lahko ostane nerazporejen, v kolikor preostanek 
sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega 
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

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

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 
na razpolago za sofinanciranje upravičenih stro-
škov v okviru odobrenih PD projektov, znaša skupaj 
5.000.000,00 EUR, in sicer:

– 2.317.200,00 EUR – namenska sredstva EU, 
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj,

– 1.682.800,00 EUR – namenska sredstva EU, 
Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj,

– 579.300,00 EUR – slovenska udeležba, Vzho-
dna Slovenija – nacionalna sredstva,

– 420.700,00 EUR – slovenska udeležba, Zaho-
dna Slovenija – nacionalna sredstva.

Sredstva bremenijo proračunske postavke mini-
strstva:

– 160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-V-14-20-EU

– 160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-Z-14-20-EU

– 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba

– 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, 
razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba.

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za ko-
hezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske 
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 
80,00 % / 20,00 %.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2017 do vključno 2020, oziroma do porabe sredstev. 
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8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči

Raziskovalno-razvojne in pilotno demonstracijske aktivnosti v okviru industrijskih raziskav5 
in/ali eksperimentalnega razvoja6

Upravičeni stroški – Stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), v obsegu 
zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru PD 
projekta.
– Amortizacija opreme: stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe 
v PD projektu. Če se instrumenti in oprema ne uporabljajo samo za PD projekt skozi njihovo 
celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na 
podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju projekta.
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od 
zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev 
uporabljenih izključno za projekt. Stroški v tej kategoriji ne smejo presegati 25 % vrednosti 
celotnih upravičenih stroškov operacije.
– Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški 
materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta. 
Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov 
osebja na PD projektu.

Intenzivnost pomoči Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni 
razvoj):
– velika podjetja: do 25 %
– srednje velika podjetja: do 35 %
– mikro in mala podjetja: do 45 %

5 Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spre-
tnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih   proizvodov, procesov ali storitev. 
Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali 
okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotih linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za vre-
dnotenje generične tehnologije.

6 Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znan-
stvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih 
proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje 
in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, 
preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za vsakdanje pogoje 
obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To 
lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi 
ga izdelali samo za namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb 
obstoječega proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe 
lahko pomenijo izboljšanje.

Velikost vsakega posameznega podjetja (in s tem 
intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Ured-
be Komisije (EU) št. 651/2014 in na dan oddaje vloge na 
javni razpis, kar je podrobneje predstavljeno v pojasnilih 
k javnemu razpisu.

Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog 
ugotovi, da je velikost kateregakoli prijavitelja ali par-
tnerjev v skupini napačno opredeljena, se takšna vloga 
zavrne.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Za sofinanciranje je izključena pro izvodnja pred-

hodno že razvitih pro izvodov ter uvajanje že razvitih 
procesov in storitev.

Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil 
sredstev je odvisen od dosežnih ciljev operacije, ki bodo 
navedeni v pogodbi o sofinanciranju operacije.

Dokazila za upravičenost stroškov operacije so:
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju 

PD projekta, skladno z navodili agencije,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stro-

škov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Dokazila za upravičenost stroškov operacije po 
sklopih upravičenih stroškov in načini poročanja so po-
drobneje predstavljeni v točki II.6.3. »Način financiranja 
in dokazovanje upravičenih stroškov« pojasnil k javne-
mu razpisu.
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V primeru, da upravičenec (in vsi partnerji v kon-
zorciju, v kolikor gre za konzorcij) ne predložijo dokazil 
o upravičenosti stroškov operacije, lahko agencija zah-
teva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na 
TRR do dneva vračila v državni proračun Republike 
Slovenije.

8.2. Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1. Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške osebja se za uveljavljanje upraviče-

nih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na 
enoto.

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške 
dela, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenosta-
vljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske 
strukturne in investicijske sklade (skladi ESI) predstavlja 
strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na 
podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financi-
rane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15) in veljavnih cen 
ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, izračunanih 
s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije (ARRS).

Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov 
na enoto za stroške dela na operaciji ter zahtevana do-
kazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stro-
škov so podrobneje predstavljena v točki II.6.3. »Način 
financiranja in dokazovanja upravičenih stroškov« poja-
snil k javnemu razpisu ter točki III. »Metodologija izra-
čuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške 
osebja« razpisne dokumentacije.

Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvi-
ce na enoto za stroške dela, je vrednost enote:

Enota Standardna lestvica 
stroška na enoto

v EUR
Strošek dela raziskovalcev na 
uro opravljenega dela na PD 
projektu

20,60 EUR

Strošek dela strokovnih in 
tehničnih sodelavcev na uro 
opravljenega dela na PD 
projektu

13,70 EUR

Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje tra-
janja PD projekta.

8.2.2. Dokazovanje upravičenih stroškov z dokazili
Za stroške pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni 

od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, ter stroške 
svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih iz-
ključno za projekt, se za uveljavljanje upravičenih stro-
škov uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih 
upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdo-
bju upravičenosti, skladno z navodili Organa upravljanja.

Za stroške instrumentov in opreme (amortizacija) 
v obsegu in za obdobje kot se uporabljajo v PD projektu, 
se za uveljavljanje upravičenosti uporablja ustrezna do-
kazila, ki utemeljujejo njen nastanek, skladno z navodili 
Organa upravljanja.

8.2.3. Pavšalno financiranje za posredne stroške, 
vezane na PD projekt

Posredni stroški, vezani na PD projekt, se uvelja-
vljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposre-
dnih stroškov osebja na PD projektu.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazi-
la za dokazovanje upravičenih stroškov so podrobneje 
navedena v pojasnilih k javnemu razpisu.

8.3. Izdaja Sklepa o sofinanciranju in sklenitev Po-
godbe o sofinanciranju

Izbranim prijaviteljem bo agencija izdala Sklep o so-
financiranju.

V primeru, da se po izdaji Sklepa o sofinanciranju 
ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skla-
du s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, 
agencija pogodbe ne podpiše, sklep o sofinanciranju 
se razveljavi.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
Pogodbe o sofinanciranju.

Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. 
Agencija si pridržuje pravico do spremembe vzorca po-
godbe.

Izbrane prijavitelje bo agencija pozvala k podpisu 
pogodb. Če se izbrani prijavitelji v roku osmih dni od 
prejema poziva na poziv ne odzovejo se šteje, da so od-
stopili od kandidature na javnem razpisu in izgubijo pra-
vico do sredstev odobrenih s sklepom o sofinanciranju.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena odo-
brena sredstva (predvideni datum začetka in konca čr-
panja sredstev)

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa 
je obdobje od leta 2017 do leta 2020.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prič-
ne z dnem, ko agencija izda sklep o sofinanciranju.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, 
nastali v obdobju 36 mesecev od izdaje sklepa o sofi-
nanciranju s strani agencije. Obdobje upravičenosti za 
izdatke (plačila) navedenih upravičenih stroškov je do 
datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo.

Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so do-
ločeni v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec lahko 
izstavi največ 6 zahtevkov.

10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in 

eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene 
obrazce, določene v razpisni dokumentaciji, z vsemi 
zahtevanimi prilogami.

V primeru nepopolne vloge se prijavitelja pozove 
k dopolnitvi vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno za-
gotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obraz-
cev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis. Vsakega prijavitelja 
se k dopolnitvi pozove le enkrat. Če dopolnitev ni po-
polna in/ali posredovana v predvidenem času, se vloga 
prijavitelja kot formalno nepopolna zavrže.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikaci-

je predmeta vloge oziroma vsebino PD projekta,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku 
dodelitve sredstev.

Agencija sme ob pisnem soglasju prijavitelja popra-
viti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sred-
stev ne sme vsebinsko spreminjati.

Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi 
največ enkrat kot prijavitelj in enkrat kot član konzorcija. 
V kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni pogoj ni izpol-
njen, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, 
ki s svojo prijavo krši navedeno določilo.

Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem 
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem 
izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, ki je 
opremljena z izpolnjenim Obrazcem 7, in prispeti na 
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naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljub ljana. Vlogo na javni razpis odda pri-
javitelj PD projekta. Podatki v elektronski obliki morajo 
biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih 
dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani 
in elektronski obliki se za presojo upošteva tiskani izvod.

11. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politi-
ke: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezij-
sko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe 
za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 
20,00 %.

12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci, skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno 
z Navodili organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumen-
ti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vse-
bin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi 
o sofinanciranju.

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

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

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

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer 
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen 
s strani agencije.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora izbrani prijavitelj kot tudi vsi partnerji v primeru 
konzorcija voditi in spremljati porabo sredstev za ope-
racijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem 
mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transak-
cije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, 
tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska 
pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za po-
enostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo 
upravičenec dolžan na istem stroškovnem mestu voditi 
in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

15. 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 agencije v vlogi izvajalskega organa, ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih 
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadalje-
vanju: 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, Organ upravljanja 
in/ali posredniški organ pa lahko opravita tudi nenaja-
vljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati 
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih orga-
nov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

16. 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.

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.

17. 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 strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen osebnih podat-
kov in tistih podatkov, ki jih prijavitelji posebej označijo, 
in sicer poslovne skrivnosti 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 nadalj-
njem besedilu: ZDIJZ), 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 pojasniti, zakaj posamezen podatek 
ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega 
značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih po-
datkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga 
po stališču prijavitelja, ne vsebuje poslovnih skrivnosti 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.

18. 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 ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije, so natančneje opredeljeni v vlogi na javni 
razpis.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje PD 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 predmet po-
godbe o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih PD projektov, 
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lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrni-
tev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, 
agencija lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v dr-
žavni proračun Republike Slovenije.

Prijavitelj in posamezen partner v konzorciju je po 
končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan 
sodelovati v evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse 
potrebne podatke, ki jih bo od njih zahtevala agencija 
v vlogi izvajalskega organa, ministrstvo kot posredniški 
organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revi-
zijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in 
revizijski organi.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Če v petih letih od datuma končnega izplačila upra-
vičencu nastopi karkoli od naslednjega:

a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
bile izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec 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 oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
agencije 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.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

22. 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 povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla 
maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko agencija pogodbo 
odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofi-
nanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne-
va nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost 
sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih 
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in 
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne 
dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se 
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR do dneva vračila v državni proračun Repu-
blike Slovenije.

23. Predložitev in odpiranje vlog za dodelitev sred-
stev ter postopek in način izbora

Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi 
osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošilj-
ko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji pred-
pisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti 
izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili 
iz razpisne dokumentacije. Razen tega mora prijavi-
telj predložiti celotno vlogo še na elektronskem nosilcu 
podatkov. Fizična in elektronska vloga morata biti enaki. 
V primeru razlik se upošteva fizična oblika vloge.

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2017.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno agen-

cije, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verov-
škova ulica 60, 1000 Ljub ljana, najkasneje na dan za 
oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro 
ali

2. prispela po navadni pošti, na naslov agencije: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljub ljana, do izteka roka za oddajo vlog ali

3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov 
agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljub ljana, najkasneje na dan roka za od-
dajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom za-
vržene in vrnjene prijavitelju.

Odpiranje vlog bo najkasneje tretji delovni dan po 
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo potekalo 
na naslovu agencije in ne bo javno.

Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v roku 
8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopol-
nitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu 
z 10. točko tega javnega razpisa.

Neustrezno označene, nepravočasno prispele in 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo 
obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravoča-
sne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prija-
vitelju.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov prekliče. Preklic se objavi 
v Uradnem listu RS.

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

O dodelitvi sredstev odloči direktor agencije oziro-
ma pooblaščena oseba s sklepom.
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Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa predvidoma 
obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletu.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila odobrena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: zaintere-
sirane osebe lahko pridobijo razpisno dokumentacijo; 
besedilo javnega razpisa in obrazce na spletni strani: 
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

26. Dodatne informacije: uradne informacije o jav-
nem razpisu lahko podajo le uslužbenci agencije na 
podlagi pisnega zaprosila, ki ga lahko posredujete naj-
kasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski 
naslov: pilot@spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja 
veljajo kot sestavni del razpisne dokumentacije in bodo 
objavljeni na spletni strani agencije v roku 3 delovnih 
dni.

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja,  

investicij in tehnologije
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Razpisi delovnih mest

Št. 100-0002/2016 Ob-3467/16

Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi razpi-
suje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 
– ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F in 52/16), 56. in 57. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 
56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – 
ZPPreb-1), 26. in 28. člena Statuta Centra za socialno delo 
Radlje ob Dravi ter sklepa 5. seje Sveta Centra za socialno 
delo Radlje ob Dravi, z dne 30. 9. 2016, delovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Radlje ob Dravi

Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. in 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih 
izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delov-
nih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če 
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti predložiti še življenjepis ter program razvoja oziroma 
vizijo dela centra za mandatno obdobje za katerega se 
prijavlja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata. Kandidat/ka bo nastopil/a delo s pri-
dobitvijo soglasja k imenovanju ministra/ministrice za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
po sklepu sveta zavoda o imenovanju direktorja. Pisne 
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati 
pošljejo na naslov: Center za socialno delo Radlje ob 
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, z ozna-
ko »razpis za direktorja/ico – ne odpiraj)«. Rok za prijavo 
je 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. O izbiri 
bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Svet Centra za socialno delo Radlje ob Dravi

 Ob-3480/16

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb-1) ter 14., 29. in 30. člena Statuta VDC 
Postojna, je Svet zavoda VDC Postojna (v nadaljevanju 
Svet zavoda) dne 17. 11. 2016 sprejel sklep o razpisu 
prostega delovnega mesta

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Postojna

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom do-
ločenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in 5 let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih iz-
kušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva iz Zakona o socialnem varstvu,

– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstve-
ne sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi 
izkušnjami,

– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program 
za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa 
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim 
svetom RS za splošno izobraževanje,

– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu 
je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki 
nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga 
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na pod-
lagi zakona.

2. Ob prijavi mora kandidat/ka predložiti program 
razvoja VDC Postojna.

3. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo skle-
njeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. Mandat traja 5 let.

4. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih 
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Postojna, 
Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, najkasneje v 15 dneh po 
zadnji objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis«.

5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

Svet VDC Postojna
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 Ob-3477/16

Obvestilo
o objavi Javnega poziva za izbor javnih kulturnih 

programov na področjih kulturne dediščine, 
arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti,  

ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 

(oznaka JP-KAM 2017-2018)
Predmet programskega poziva je dveletno sofinan-

ciranje javnih kulturnih programov izvajalcev, katerih 
ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, na enem 
izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja 
javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska de-
javnost in knjižnična dejavnost.

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega pro-
gramskega poziva (JP-KAM 2017-2018) za leto 2017 
znaša skupaj predvidoma 266.000 EUR.

Javni poziv bo trajal od 25. 11. 2016 do 5. 1. 2017.
Besedilo javnega razpisa se 25. 11. 2016 obja-

vi na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1011/13-7 Ob-3457/16

Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega 
odstavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ura-
dni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju 
ZDT-1) objavlja

poziv
državnim tožilcem

k vložitvi prijav za dodelitev dveh državnih tožilcev 
na Specializirano državno tožilstvo RS za štiri leta za 
polni delovni čas.

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.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki 

Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pri-
dobljeni univerzitetni diplomi z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri 
dodelitvi posebej upošteva:

1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja 

zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: 

Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, z ozna-
ko na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.

Državnotožilski svet RS

Druge objave

Št. 60404-10/2016-2 Ob-3456/16

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim pre-
moženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. vabi 
k nakupu premičnin: odpadno železo.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija:
– SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Služba za pro izvodnjo 

2, PL Kontejnerski terminal Ljub ljana, Letališka cesta 14, 
1000 Ljub ljana

– SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Služba za pro izvodnjo 
2, PL Kontejnerski terminal Celje, Kidričeva ulica 34, 
3000 Celje.

Predmet prodaje obsega:
– cca 120 t odpadnega železa (delovni stroj Kalmar 

in delovni stroj Belotti).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 

16.800,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 7. 12. 2016 

ob 11.30, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi va-
bila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki 
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom pro-
daje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po objavi 
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektron-
ski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.

Št. 478-52/2016 Ob-3468/16

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 55. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 
2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 
8/2011) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premo-
ženja Občine Lenart za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski 
svet Občine Lenart na seji dne 17. 12. 2015 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: 
obcina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodaja se parc. št. 911/59, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 
5000 m².

Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, je 
100.000,00 eur in vsebuje 22 % ddv, ki je vštet v prodajni 
ceni.

DDV plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni 
prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti.
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Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, 
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene di-
gitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena 
kot pretežno pro izvodno območje, ureja pa se po Od-
loku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih 
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene 
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 
izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Pro izvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Pro izvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se 

prodaja kot zaključena celota.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu »vide-

no-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

5. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto. V primeru plačila v več 
obrokih, mora kupec neplačani del kupnine zavarovati 
z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv 
brez ugovora.

7. Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponu-
dnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske de-
javnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodar-
ske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene 
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden 
čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremič-
ninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejav-
nost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja 
pretežno pro izvodno območje in se ureja po Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del po-
slovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let 
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja 
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri 
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, 
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa 
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo 
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled 
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske 
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investi-
cijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od 
zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva 
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
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– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, 
ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični-
nah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 

vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali odda-
jo v glavni pisarni Občine Lenart, najkasneje do 12. 12. 
2016 do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 12. 2016, ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi 
razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart
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Št. 10102-2/2016-12 Ob-3447/16

Podjetniški sindikat Predilnice Litija, Kidriče-
va 1, Litija, se določi kot reprezentativni sindikat v de-
javnosti priprave in predenje tekstilnih vlaken.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

0543 VL 63480/2013 Os-3409/16

V izvršilni zadevi upnika Kommunio podjetje za tr-
govino, inženiring in storitve d.o.o., Metelkova ulica 7b, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Dejana Lenc, Kardeljeva 
cesta 80, Maribor, zaradi izterjave 434,24 EUR s pp, se 
na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL 63480/2013 z dne 
24. 4. 2013 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo: katastrska občina 678, Spodnje Radvanje, 
št. stavbe 323, št. stanovanja 23, velikost 70,10 m2, 
4. nadstropje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 765/2013 Os-3375/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Marija Maležič, Šmartno 67, Ljub ljana, 2. Štefan 
Juhart, Celovška cesta 163, Ljub ljana, 3. Gregor Hri-
bovšek, Šišenska cesta 13, Ljub ljana, 4. Oto Lesko-
var, Celovška cesta 159, Ljub ljana, 5. Franc Podrekar, 
Celovška cesta 159, Ljub ljana, 6. Borut Hribovšek, 
Šišenska cesta 13, Ljub ljana, 7. Stanko Gajšek, Ce-
lovška cesta 161, Ljub ljana, 8. Vinko Kisovec, Ce-
lovška cesta 161, Ljub ljana, 9. Marija Čanžek - Šu-
štar, Šišenska cesta 7, Ljub ljana, 10. Marija Knez, 
Šišenska cesta 21, Ljub ljana, 11. Simona Čampa, Ši-
šenska cesta 27, Ljub ljana, 12. Leon Čelik, Celov-
ška cesta 163, Ljub ljana, 13. Danica Dovečer, Ulica 
Ane Ziherlove 6, Ljub ljana, 14. Alojz Pungarčič, Sco-
polijeva 1, Ljub ljana, 15. Frančiška Konda, Celovška 
cesta 138, Ljub ljana, 16. Igor Pustoslemšek, Cleve-
landska cesta 27, Ljub ljana, 17. Geza Vogrinčič, Pav-
šičeva ulica 6, Ljub ljana, 18. Zvonimir Anton Kosmač, 
Celovška cesta 159, Ljub ljana, 19. Jernej Brglez, Ulica 
Bena Zupančiča 13, Ljub ljana, 20. Janez Rupar, Celov-
ška cesta 159, Ljub ljana, 21. Stanislav Meden, Vojsko 
25, Vodice, 22. Albina Justin, Celovška cesta 181, 
Ljub ljana, 23. Nevenka Sapač, Klopčičeva 2, Ljub ljana, 
24. Marija Šugman, Pavšičeva 6, Ljub ljana, 25. Zvone 
Kosovelj, Ob žici 7, Ljub ljana, 26. Ilija Kljajić, Celovška 
cesta 163, Ljub ljana, 27. Miha Robič, Zvezda 3, Ljub-
ljana, 28. Zorko Ponikvar, Majde Vrhovnikove 4, Ljub-
ljana, 29. Franci Savenc, Tugomerjeva 2, Ljub ljana, 
30. Majda Roš, Ane Ziherlove 8, Ljub ljana, 31. Marija 
Ocepek, Celovška cesta 159, Ljub ljana, 32. Janez Pri-
stov, Kozlarjeva pot 2, Ljub ljana, 33. Jože Jezeršek, 
Celovška cesta 179, Ljub ljana, 34. Slavko Kužnik, Ada-
mičeva ulica 10, Ljub ljana, 35. Ivan Cibic, Cesta na Ro-
žnik 36, Ljub ljana, 36. Erika Drugovič, Majaronova 10, 
Ljub ljana, 37. Pavla De Zuccato, Celovška 177, Ljub-

Objave sodišč

ljana, 38. Branka Starc, Celovška cesta 179, Ljub ljana, 
39. Tomaž Bole, Runkova ulica 2, Ljub ljana, 40. Katari-
na Zaplotnik, Celovška cesta 177, Ljub ljana, 41. Alenka 
Mayer, Ravbarjeva 10, Ljub ljana, 42. Štefan Požar, 
Tugomerjeva ulica 6, Ljub ljana, 43. Angela Modrijan, 
Ravbarjeva 10, Ljub ljana, 44. Ema Polajnar, Tugomer-
jeva ulica 20, Ljub ljana, 45. Gregor Zupan, Celovška 
cesta 161, Ljub ljana, 46. Martin Žnideršič, Celovška 
cesta 163, Ljub ljana, 47. Darinka Avbelj Kosovelj, Ob 
žici 7, Ljub ljana, 48. Igor Cvelbar, Tugomerjeva 2, Ljub-
ljana, 49. Esad Ajdinović, Tugomerjeva 4, Ljub ljana, 
50. Zvonka Furlan, Šišenska cesta 2, Ljub ljana, 51. Sil-
vana Pavlica Guštin, Ulica bratov Učakar 54, Ljub ljana, 
52. Igor Pustoslemšek, Clevelandska cesta 27, Ljub-
ljana, 53. Marija Magdalena Levičar, Prešernova 14, 
Ljub ljana, 54. Bogdan Kavšek, Jadranska 60a, Anka-
ran, 55. Štefanija Bobnar, Celovška cesta 163, Ljub-
ljana, 56. Vili Bedenikovič, Celovška cesta 161, Ljub-
ljana, 57. Luka Rinčić, Adamičeva ulica 9, Ljub ljana, 
ki jih zastopa pooblaščenec Andrej Perdan, naslov za 
vročanje: Celovška cesta 150, Ljub ljana, zoper naspro-
tne udeležence: 1. Gradbena podjetja GIPOSS Ljub-
ljana d.o.o., Stegne 27, Ljub ljana, 2. Sjajna Flis, Celov-
ška cesta 161, Ljub ljana, ki jo zastopa Špela Flis, odve-
tnica v Ljub ljani, 3. Vanja Martina Malis, Škrabčeva 27, 
Ljub ljana, 4. Monika Nose Golja, Celovška cesta 143, 
Ljub ljana, 5. Andrej Flis, Celovška cesta 161, Ljub ljana, 
ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica v Ljub ljani, 6. Maja 
Kavalič, Pavšičeva ulica 6, Ljub ljana, 7. Tatjana Špra-
gar, Streliška ulica 34, Ljub ljana, 8. Justina Elizabeta 
Plavšić, Celovška cesta 163, Ljub ljana, ki jo zastopa 
pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vroča-
nje: Razor, d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljub ljana, 9. An-
tonija Škufca, Celovška cesta 163, Ljub ljana, 10. Franc 
Kumer, Martina Krpana ulica 32, Ljub ljana, 11. Valter 
Skok, Šišenska cesta 9, Ljub ljana, 12. Peter Merljak, 
Celovška cesta 179, Ljub ljana, 13. Aleš Obrez, Celov-
ška cesta 163, Ljub ljana, 14. Karin Obrez Oblak, Ko-
lodvorska ulica 18a, Ljub ljana, ki jo zastopa Jernej Pa-
všek, odvetnik v Ljub ljani, 15. Silvija Nešić, Tugomer-
jeva ulica 2, Ljub ljana, 16. Jana Rogelj, Ulica Martina 
Krpana 5, Ljub ljana, 17. Marija Tratar, Cesta na Drenik 
18a, Škofljica, 18. Brigita Raščan, Celovška cesta 181, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Mira Puc, odvetnica v Ljub ljani, 
19. Marjeta Minović, Celovška cesta 163, Ljub ljana, 
20. Jožica Brulc, Kogojeva ulica 8, Ljub ljana, 21. Silva 
Bitenc Rošer, Šišenska cesta 115, Ljub ljana, ki jo za-
stopa Špela Flis, odvetnica v Ljub ljani, 22. Metka Moč-
nik, Vavpotičeva ulica 10, Ljub ljana, 23. Alojzij Marolt, 
Mala Slevica 65, Velike Lašče, 24. Metka Bole, Celov-
ška cesta 161, Ljub ljana, 25. Janja Maja Sadar Rudolf, 
Liminjan 19b, Portorož, 26. Andrej Janežič, Sojerjeva 
ulica 23, Ljub ljana, 27. Jožefa Milošević, Celovška 
cesta 181, Ljub ljana, 28. Sabina Šiljak, Rašiška ulica 1, 
Ljub ljana, 29. Nuša Verbič, Tacenska cesta 125c, Ljub-
ljana, 30. Sašo Jakšič, Pavšičeva ulica 12, Ljub ljana 
31. Franc Blatnik, Na jami 12, Ljub ljana, ob udeležbi: 
1. BKS Bank AG, Celovec, Verovškova ulica 55/A, 
Ljub ljana, 2. Miha Savinek, Vavpotičeva ulica 10, Ljub-
ljana, dne 25. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižnih listin:
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− pogodbe o nakupu garaže št. G-35/66 z dne 
6. 10. 1966, sklenjene med prodajalcem in investitorjem 
Poslovnim združenjem GIPOSS, Ljub ljana, in kupovalko 
Marijo Hanc; predmet pogodbe je garažni boks št. 70 
v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž TRIPLEX 
„A“, ki stoji na zemljišču s parc. št. 505/38, 524/1, 529/5, 
528/2 in 552/1, k.o. 1739 – Zgornja Šiška (zdaj stavba 
z ident. št. 1739-853);

− prodajne pogodbe neznanega datuma o naku-
pu garaže, sklenjene med prodajalko Marijo Hanc in 
kupovalko Angelo Puntar; predmet pogodbe je garažni 
boks št. 70 v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž 
TRIPLEX „A“ (zdaj stavba z ident. št. 1739-853);

− kupne pogodbe z dne 16. 10. 1981, sklenjene 
med prodajalko Angelo Puntar in kupcem Muharemom 
Ajdinovićem; predmet pogodbe je garažni boks št. 70 
v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž TRIPLEX 
„A“, ki stoji na zemljišču s parc. št. 505/38, 524/1, 529/5, 
528/2 in 552/1, k.o. 1739 – Zgornja Šiška (zdaj stavba 
z ident. št. 1739-853).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist udeleženca Mihe Savineka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 10. 2016

II N 574/2012 Os-3420/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem so-
dniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagate-
ljev: 1. Apollo Plus d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub-
ljana, 2. Biro Center, d.o.o., Ljub ljana, Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, 3. Biro za komunalo d.o.o., Du-
najska cesta 106, Ljub ljana, 4. Cilj DPS, d.o.o., Dunaj-
ska cesta 106, Ljub ljana, 5. Convex d.o.o., Ljub ljana, 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 6. Cvetka d.o.o., Du-
najska cesta 106, Ljub ljana, 7. Bojan Erjavšek, Se-
nično 72, Križe, 8. Espro, d.o.o., Dunajska cesta 106, 
Ljub ljana, 9. Simon Frntić, Brilejeva ulica 6, Ljub ljana, 
10. Gostinstvo Badovinac d.o.o., Kardeljeva ploščad 
5, Ljub ljana, 11. Lucija Gradišar Arko, Grič, Cesta I/23, 
Ribnica, 12. Peter Gradišar, Prešernova ulica 25, Rib-
nica, 13. IB-Caddy d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub-
ljana, 14. IB-Procadd d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub-
ljana, 15. Imperl d.o.o. Sevnica, Orešje nad Sevnico 
22/a, Sevnica, 16. IUE d.o.o., Petkova ulica 69, Ljub-
ljana, 17. Leoss, d.o.o., Ljub ljana, Dunajska cesta 106, 
Ljub ljana, 18. Lisac & Lisac d.o.o. Ljub ljana, Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, 19. LM Veritas d.o.o., Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, 20. Magoss – varstvo d.o.o. Ljub-
ljana, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 21. Anton Majerle, 
Tolstojeva 35, Ljub ljana, 22. Branka Majerle, Tolsto-
jeva 35, Ljub ljana, 23. Marjan Miklič, Malo Mlačevo 
28, Grosuplje, 24. Nebra, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 
Ljub ljana, 25. Optika Hrast, d.o.o., Ljub ljana, Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, 26. Boštjan Pirc, Ul. bratov Zakraj-
šek 7, Škofljica, 27. Cvetka Purger, Polje 12, Bohinjska 
Bistrica, 28. Ljiljana Stanič, Clevelandska ulica 29, Ljub-
ljana, 29. Stinger d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 
30. Truden & Truden d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub-
ljana, 31. Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za upravo, 
Gosarjeva ulica 5, Ljub ljana, 32. Tomaž Velkovrh, Huba-
dova ulica 16, Ljub ljana, 33. Zavod Republike Slovenije 
za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 
34. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slove-

nije, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 35. Promico d.o.o., 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, ki jih vse zastopa Odve-
tniška pisarna Platovšek d.o.o. iz Ljub ljane, 36. Electric 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, Kanal, 37. Onikos, d.o.o., 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 38. Zoran Lovišček, Par-
tizanska ulica 12, Kanal, 39. Peroz d.o.o., Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, zoper nasprotnega udeleženca: 
Gores d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, ki jo zastopa 
dr. Anita Napotnik, odvetnica v Mozirju, ob udeležbi: 
1. Ruski svet d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 125, 
Ljub ljana, 2. Henrik Peternelj, Podreča 47a, Mavčiče, 
3. Radojica Stijepić, Rusjanov trg 8, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o., iz Ljub-
ljane, 4. EOS Naložbe d.o.o. Ljub ljana, Cesta v Mestni 
log 1, Ljub ljana, 5. Društvo Vita za pomoč pri nezgodni 
poškodbi glave, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, ki ju oba 
zastopa pooblaščenka Gordana Brizaj, Perfekt B d.o.o., 
Savska cesta 3a, Ljub ljana, 6. UniCredit banka Slove-
nija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 7. Neva Ži-
vec, Ulica bratov Učakar 88, Ljub ljana, 8. S.I.M., d.o.o., 
Ljub ljana, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 9. Hydro 
Plan d.o.o., Tbilisijska ulica 89, Ljub ljana, 10. Interak-
cija, d.o.o., Ljub ljana, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, 
11. EDIL ING d.o.o., Ljub ljana, Dunajska cesta 106, 
Ljub ljana, 12. SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska 18a, 
Ljub ljana, 13. Urbana, d.o.o., Obala 114, Portorož, ki 
jo zastopa stečajni upravitelj Sašo Drobnak, naslov za 
vročanje: Teranep, d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor, 
14. Domen Kos, Studence 41a, Žalec, ki ga zastopa Kle-
men Grešak, odvetnik v Ljub ljani, 15. Krik Aksum, d.o.o., 
Brnčičeva ulica 41e, Ljub ljana - Črnuče, 16. Industrijski 
biro d.o.o., Ljub ljana – v stečaju, Hacquetova ulica 8, 
Ljub ljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj RELF, po-
slovno svetovanje Janez Felc s.p., Železarska cesta 3, 
Štore, 17. Zoran Lavtar, Ulica Martina Krpana 30, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pav-
čič, o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, dne 4. 11. 2016 izdalo sklep 
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10. 1996, skle-
njene med prodajalcem Industijski biro Ljub ljana, Titova 
cesta 118, Ljub ljana in kupcem SKB Podjetje za pro-
met z nepremičninami, d.o.o., Titova cesta 38, Ljub-
ljana; predmet pogodbe so poslovni prostori v 3. nad-
stropju stolpiča B, Titova cesta 118 (zdaj: Dunajska 
cesta 106), Ljub ljana, v skupni izmeri 150,35 m2, in si-
cer: soba 1 v izmeri 27,10 m2, soba 3 v izmeri 48,40 m2, 
soba 4 v izmeri 48,40 m2 in soba 6 v izmeri 26,45 m2, 
ki ležijo na parceli s številko 386/5 k.o. 1736 – Brinje 
I, s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča in 
pravico souporabe skupnih delov poslovne stavbe (re-
stavracije, stopnišča, WC, 2 sejnih sob, pripadajočega 
dela kleti v izmeri 10 m2, hodnikov, dvigala, vhodnega 
prostora in parkirnih prostorov),

– kupoprodajne pogodbe št. 2164/94 z dne 2. 8. 
1994, sklenjene med prodajalcem SKB Nepremičnine & 
leasing, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljub ljana in kupcem 
Finara, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub ljana; predmet 
pogodbe so poslovni prostori v 3. nadstropju stolpiča B, 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, in sicer: soba 1 v izmeri 
27,10 m2 in soba 3 v izmeri 48,40 m2, ki ležita na parceli 
s številko 386/5 k.o. 1736 – Brinje I, v vl. št. 1183, s pri-
padajočim deležem funkcionalnega zemljišča in pravico 
souporabe skupnih delov poslovne stavbe (restavracije, 
stranišča, 2 sejnih sob, hodnikov, dvigala, vhodnega 
prostora in parkirnih prostorov),

– kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 508/98 z dne 
24. 4. 1998, sklenjene med prodajalcem Finara, d.o.o., 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana in kupcem Sintal, podje-
tje za varovanje, intervencije in storitve d.o.o., Zaloška 
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cesta 143, Ljub ljana; predmet pogodbe je poslovni pro-
stor soba 3 v izmeri 48,40 m2, v 3. nadstropju stolpiča B, 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana, ki je vpisan v vl. št. 1183 
k.o. 1736 – Brinje I, s sorazmernim solastniškim dele-
žem skupnih prostorov in funkcionalnega zemljišča,

– prodajne pogodbe z dne 29. 12. 2003, sklenjene 
med prodajalcem Sintal, podjetje za varovanje, inter-
vencije in storitve d.o.o., Zaloška cesta 143, Ljub ljana in 
kupcem KRIK Zavarovalna posredniška družba d.o.o., 
Kidričeva ulica 32, Trebnje; predmet pogodbe je po-
slovni prostor soba 3 v izmeri 48,40 m2, v 3. nadstropju 
stolpiča B, Dunajska cesta 106, Ljub ljana, ki je vpisan 
v vl. št. 1183 k.o. 1736 – Brinje I, s sorazmernim sola-
stniškim deležem skupnih prostorov (souporaba sanita-
rij) in funkcionalnega zemljišča ter parkirni prostor št. 70,

– sporazuma o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja 
(brez datuma), sklenjenega med Olgo Bizjak, Finara, 
podjetje za finance in računovodstvo d.o.o., Ljub ljana, 
Sintal, podjetje za varovanje, intervencije in storitve 
d.o.o., KRIK zavarovalna posredniška družba d.o.o., 
BIO zavarovalna posredniška družba d.o.o. in Inštitut za 
urbano ekonomiko, družba za urejanje in gospodarjenje 
s prostorom d.o.o.; predmet sporazuma so poslovni 
prostori v 3. nadstropju stolpiča B, Dunajska cesta 106, 
Ljub ljana, ki je vpisan v vl. št. 1183 k.o. 1736 – Brinje I, in 
sicer: soba 3 v izmeri 48,40 m2, soba 4 v izmeri 48,40 m2 
in soba 6 v izmeri 26,45 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca Zorana Lavtarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 519/2016 Os-3387/16

V izvršilni zadevi upnikov Bernarda Jovanovič in 
ostali etažni lastniki večstanovanjske stavbe na naslo-
vu Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki jih zastopa zak. zast. 
Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbani-
zem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, 
proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali za-
časnega prebivališča v RS, zaradi izterjave 378,75 EUR 
s pripadki, je sodišče na podlagi sklepa Okrajnega sodi-
šča v Kranju, opr. št. I 519/2016 z dne 21. 10. 2016, dol-
žniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega 
prebivališča v RS, postavilo začasno zastopnico, in sicer 
odvetnico Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dne-
va postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2016

II P 890/2016 Os-3349/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici Mar-
tini Colnar, v civilni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice 

Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana (spor se 
nanaša na OE Ljub ljana, Verovškova 60b, Ljub ljana), 
zoper toženo stranko Borisa Kozar (prej Krožna pot 8a, 
Vrhnika), 53 Childers Heights, IE Ballina, Irska, zaradi 
plačila 17.743,47 EUR, dne 25. 10. 2016 sklenilo:

Odvetnika Marka Šinkovca, Bevkova 8, Vir, 1230 
Domžale, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika 
tožene stranke v tej pravdni zadevi.

Za začasno zastopnico tožene stranke se določi 
odvetnica Martina Šket, Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 10. 2016

VL 99937/2016 Os-3385/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, ce-
sta IX 006, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija 
Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana - dostava, po 
Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub ljana - do-
stava, proti dolžniku Alanu Šinkec, Sebeborci 70B, Mar-
tjanci, zaradi izterjave 2.824,82 EUR, sklenilo:

Dolžniku Alanu Šinkec, Sebeborci 70B, Martjanci, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Ša-
farič, Cvetkova 16, Murska Sobota.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 11. 2016

VL 89546/2016 Os-3386/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
kredit in 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 dolžniku Aleksandru Holc, Neckar Str. 35, 73782 
Esslingen, ki ga zastopa zak. zast. Klemenčič Stanislav 
– odvetnik, Vodnikova ulica 2, Ptuj; Aleks montaže, klju-
čavničarstvo in varjenje, d.o.o., Senčak pri Juršincih 17, 
Juršinci, zaradi izterjave 3.672,65 EUR, sklenilo:

Prvemu dolžniku Aleksandru Holcu, Neckar 
Str 35, Esslingen se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Kle-
menčič Stanislav, Vodnikova 2, Ptuj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Aleksandra 
Holca vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 11. 2016
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In 119/2015 Os-2297/16

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-
ci Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika Javni jamstve-
ni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnika Marka Ho-
dnik, Dolenjska cesta 421, Škofljica, sedaj neznanega 
prebivališča, zaradi izterjave 2.130,78 EUR s pp, dne 
13. 1. 2016 sklenilo:

Dolžniku Marku Hodnik, Dolenjska cesta 421, 
Škofljica, sedaj neznanega prebivališča, se v predme-
tni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ, postavlja začasni zastopnik odvetnik Oskar Šooš iz 
Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal 
vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 1. 2016

I 298/2016 Os-3358/16

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb 
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Tomislavu 
Galof, Podlubnik 158, Škofja Loka, v izvršilni zadevi opr. 
št. I 298/2016, zaradi izterjave zneska 6.371,13 EUR 
s pp, postavilo začasnega zastopnika Daniela Vehar-
ja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo 
zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma do-
kler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 3. 11. 2016

Oklici dedičem

D 176/2016 Os-3378/16

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Justi Lipej, rojeni 3. 2. 1934, naza-
dnje stanujoči Bizeljska cesta 122, Bizeljsko, ki je umrla 
22. 4. 2016.

Zapustnica lastnih potomcev ni imela, bila pa je raz-
vezana. Kot dediči pridejo v poštev za dedovanje dediči 
drugega dednega reda.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedene-
ga roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 10. 2016

D 154/2016 Os-3361/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski posto-
pek po pok. Skok Mariji, roj. Renko, hčerki Martina, 
roj. 25. 10. 1907, gospodinji, državljanki Republike Slo-
venije, nazadnje stanujoči Kostel 6, Kostel, umrli 24. 10. 
1986 v Novem mestu.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišli tudi 
dediči zapustničinega pok. sina Skok Edvarda, to so: 
hčerka Skok Marija, ki je že pokojna, sin Skok Martin in 
sin Skok Joseph oziroma njihovi potomci, o katerih pa 
sodišče, razen podatka, da živijo na neznanih naslovih 
v Avstraliji, ni uspelo pridobiti nikakršnih drugih informacij.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
dediče pokojnega zapustničinega sina Skok Edvarda, 
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica 
v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega so-
dišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uvelja-
vljajo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka 
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo 
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 11. 2016

D 98/2016 Os-3362/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Mikulič Jožetu, roj. 13. 5. 1876, državljanu bivše 
FRLJ, nazadnje stanujočemu Podpreska št. 9, Draga, 
umrlemu 17. 11. 1951, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovi-
lo, da bi v poštev za dedovanje po zapustniku prišla zap. 
hčerka Poje Marija, roj. 3. 1. 1906 v Podpreski, ki naj bi 
živela v Kanadi na naslovu 222 Nonston ST. W Arlston 
B.B.C. in je bila poročena s Poje Johnom, nazadnje 
stanujočem na naslovu APT 105-401 Silicia ST. Nel-
son B.B.C., Kanada, pri čemer sta oba že pokojna. Po 
podatkih dedičev sta Poje Marija in Poje John imela tri 
hčerke, katerih imena in naslovi pa so sodišču neznani.

Glede na to, sodišče s tem oklicem poziva dedinje 
pokojne zap. hčerke Poje Marije, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, 
na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo pravico do dedi-
ščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 11. 2016

I D 2561/2015 Os-3230/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. 
I D 2561/2015 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Djuru Domazetu, roj. 7. 3. 1936, umrlem 1. 9. 2015, 
nazadnje stanujočem Povšetova ulica 14, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Na podlagi podatkov v smrtovnici 
zapustnik potomcev ni zapustil, žena in oba starša sta 
umrla pred njim. Imel je sestro Gospovo Jojić, ki naj bi 
živela v Avstraliji, drugi podatki niso znani ter brata Čeda 
Domazeta, ki je že pokojni in ki naj bi zapustil tri otroke, 
od katerih je eden že pokojni, z drugimi podatki sodišče 
ne razpolaga. Po podatkih v smrtovnici naj bi zapustnik 
imel še dve živeči sestri, o katerih ni nobenih podatkov 
ter dve ali tri sestre, ki so že pokojne, podatki o morebi-
tnih njihovih potomcih niso poznani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 10. 2016
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D 695/2014 Os-2811/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po dne 17. 11. 2014 umrli Leopoldi Vilhar, 
roj. 8. 3. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. Fran-
ca Baliča 8, Šempeter pri Gorici.

Zapustnica ni napravila oporoke, za dedovanje po 
zakonu pa pridejo poleg zap. nečaka Jana Zoltan (ki se je 
s pisno izjavo dedovanju po zapustnici odpovedal) v po-
štev tudi drugi zap. nečaki, ki pa sodišču niso poznani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2016

D 157/2016 Os-3376/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski 
postopek po pokojni Heleni Žele, Rinkenberg, Avstrija, 
nazadnje neznanega prebivališča, ki jo je sodišče s skle-
pom opr. št. N 5/2015 razglasilo za mrtvo in kot datum 
njene smrti določilo 20. 7. 1934.

Dediči po pokojni Heleni Žele niso znani. Na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju, poziva sodišče vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na, po pokojni Heleni Žele, da se v enem letu od objave 
tega oklica priglasijo k dedovanju.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 11. 2016

D 231/2016 Os-3237/16

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po 
pokojnem Matiju Miheliču, sinu Andreja, rojenem 13. 5. 
1898, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Bo-

vec 335, Bovec, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča 
v Tolminu, opr. št. N 6/2015 z dne 22. 8. 2016 razglašen 
za mrtvega z dnem 14. 5. 1968.

Ugotovljeno je bilo, da je zapustnik 5. 2. 1923 skle-
nil zakonsko zvezo z Elizabeto Štrukelj, ki mu je rodila 
sina. Tako žena kot sin sta že pokojna, drugi podatki 
(datum smrti, morebitni potomci po sinu) pa sodišču 
niso znani.

Glede na navedeno, sodišče s tem oklicem poziva 
vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to 
pravico uveljavljajo.

Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju 
zapustnika odločalo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 10. 2016

Oklici pogrešanih

N 16/2016 Os-3215/16

Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku ne-
pravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pra-
vobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljub ljana, 
po opr. št. N 16/2016, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca Frančiška Grilj, za mrtvega.

Pogrešani Frančišek Grilj je bil rojen 16. 7. 1894, 
v Zagorju ob Savi, Jelševica (Zlokarje) in je na parceli 
s št. 582/2, k.o. 1873 Hrastnik pri Trojanah vpisano bre-
me služnosti v njegovo korist (Franc Grilj ml.). Pogrešani 
je sin Marije in Mihe Grilj.

Pogrešanega se poziva, da se javi in vse, ki bi kar-
koli vedeli o njemu, da to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Trbovljah, v roku treh mesecev od objave tega oklica. 
Sicer bo sodišče po preteku trimesečnega roka pogre-
šanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 10. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

FT in Partnerji, d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 
Ljub ljana, obrazce stroge evidence ponudb življenjskih 
zavarovanj: Aktivna Renta: 76700000302, 76700000304, 
76700000305, 76700000313, 76700000329, 
76700000334, 76700000335, 76700000336, 
76700000341, 76700000342, 76700000343, 
76700000344, 76700000345, 76700000346, 
76700000347, 76700000348, 76700000349, 
76700000350, 76700000521, 76700000528, 
76700000548, 76700000549, 76700000578, 
76700000583, 76700000602, 76700000603, 
76700000675, 76700000682, 76700000688, 
76700000691, 76700000695, 76700000703, 
76700000708, 76700000709, 76700000710, 
76700000734, 76700000735, 76700000736, 
76700000737, 76700000743, 76700000744, 
76700000745, 76700000750, 76700000804, 
76700000815, 76700000816, 76700000818, 
76700000820, 76700000821, 76700000822, 
76700000834, 76700000835, 76700000837, 
76700000844, 76700000846, 76700000847, 
76700000880, 76700000900, 76700000912, 
76700000915, 76700000916, 76700000917, 
76700000918, 76700000919, 76700000941, 
76700000942, 76700000945, 76700000949, 
76700001502, 76700001503, 76700001511, 
76700001517, 76700001525, 76700001532, 
76700001551, 76700001554, 76700001558, 
76700001559, 76700001560, 76700001561, 
76700001562, 76700001563, 76700001564, 
76700001565, 76700001566, 76700001567, 
76700001607, 76700001609, 76700001638, 
76700001644, 76700001651, 76700001668, 
76700001674, 76700001675, 76700001680, 
76700001901, 76700001902, 76700001903, 
76700001904, 76700001905, 76700001906, 
76700001907, 76700001908, 76700001909, 
76700001910, 76700001921, 76700002006, 
76700002011, 76700002013, 76700002014, 
76700002015, 76700002016, 76700002017, 
76700002018, 76700002019, 76700002020, 
76700002028, 76700002045, 76700002191, 
76700002199, 76700002231, 76700002232, 
76700002235, 76700002236, 76700002237, 
76700002258, 76700002260, 76700002321, 
76700002341, 76700002342, 76700002343, 
76700002367, 76700002368, 76700002369, 
76700002392, 76700002428, 76700002434, 
76700002438, 76700002439, 76700002447, 
76700002451, 76700002462, 76700002463, 
76700002464, 76700002465, 76700002466, 
76700002467, 76700002468, 76700002471, 
76700002473, 76700002474, 76700002475, 
76700002482, 76700002487, 76700002510, 
76700002511, 76700002512, 76700002513, 
76700002515, 76700002519, 76700002551, 
76700002552, 76700002553, 76700002554, 
76700002555, 76700002556, 76700002557, 

Preklici

76700002558, 76700002559, 76700002560, 
76700002567, 76700002569, 76700002571, 
76700002576, 76700002577, 76700002578, 
76700002586, 76700002589, 76700002590, 
76700002593, 76700002595, 76700002596, 
76700002597, 76700002721, 76700002729, 
76700002853, 76700002869, 76700002922, 
76700002952, 76700002958, 76700002959, 
76700002960, 76700002981, 76700002994, 
76700002995, 76700003007, 76700003043, 
76700003061, 76700003072, 76700003074, 
76700003075, 76700003077, 76700003078, 
76700003079, 76700003080, 76700003082, 
76700003085, 76700003115, 76700003191, 
76700003192, 76700003195, 76700003196, 
76700003283, 76700003285, 76700003286, 
76700003287, 76700003288, 76700003289, 
76700003290, 76700003349, 76700003359, 
76700003368, 76700003369, 76700003371, 
76700003372, 76700003373, 76700003376, 
76700003377, 76700003378, 76700003379, 
76700003380, 76700003382, 76700003383, 
76700003384, 76700003385, 76700003386, 
76700003387, 76700003388, 76700003389, 
76700003390, 76700003458, 76700003459, 
76700003460, 76700003525, 76700003543, 
76700003546, 76700003562, 76700003564, 
76700003648, 76700003662, 76700003737, 
76700003762, 76700003774, 76700003775, 
76700003776, 76700003777, 76700003778, 
76700003797, 76700003798, 76700006203, 
76700006205, 76700006206, 76700006207, 
76700006208, 76700006209, 76700006210, 
76700006227, 76700010211, 76700010212, 
76700010213, 76700010214, 76700010215, 
76700010216, 76700010217, 76700010218, 
76700010219, 76700010220, 76700010226, 
76700010268, 76700010290, 76700010291, 
76700010318, 76700010325, 76700010326, 
76700010332, 76700010357, 76700010360, 
76700010371, 76700010372, 76700010373, 
76700010374, 76700010375, 76700010376, 
76700010377, 76700010378, 76700011761, 
76700011762, 76700011763, 76700011776, 
76700011779, 76700011786, 76700011900, 
76700011902, 76700011924, 76700011925, 
76700011926, 76700011929, 76700011930, 
76700012653, 76700012681, 76700012683, 
76700012687, 76700012690, 76700012693, 
76700012714, 76700012717, 76700012718, 
76700012719, 76700012721, 76700012722, 
76700012723, 76700012724, 76700012725, 
76700012727, 76700012728, 76700012738, 
76700012741, 76700012745, 76700012747, 
76700012748, 76700012749, 76700012750, 
76700012785, 76700012786, 76700012787, 
76700012804, 76700012805, 76700012841, 
76700012991, 76700012998, 76700013111, 
76700013112, 76700013113, 76700012299, 
76700012300; Enkratna priložnost: 77200000236, 
77200000237, 77200000238, 77200000239, 
77200000240, 77200000302, 77200000320, 
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77200000608, 77200000609, 77200000624, 
77200000627, 77200000629, 77200000630, 
77200000631, 77200000632, 77200000638, 
77200000640, 77200000646, 77200000647, 
77200000648, 77200000649, 77200000650, 
77200000651, 77200000855, 77200000863, 
77200000902, 77200000910, 77200000920, 
77200000927, 77200000928; Fondpolica: 
76100000001, 76100000002, 76100000003, 
76100000010, 76100000018, 76100000029, 
76100000079, 76100000081, 76100000082, 
76100000083, 76100000084, 76100000089, 
76100000101, 76100000102, 76100000110, 
76100000130, 76100000163, 76100000164, 
76100000165, 76100000166, 76100000167, 
76100000176, 76100000179, 76100000187, 
76100000197, 76100000241, 76100000242, 
76100000243, 76100000265, 76100000266, 
76100000267, 76100000268, 76100000269, 
76100000270, 76100000343, 76100000361, 
76100000368, 76100000372, 76100000373, 
76100000377, 76100000395, 76100000399, 
76100000400, 76100000469, 76100000545, 
76100000569, 76100000579, 76100000583, 
76100000611, 76100000618, 76100000658, 
76100000670, 76100000681, 76100000688, 
76100000738, 76100000751, 76100000752, 
76100000753, 76100000754, 76100000755, 
76100000757, 76100000765, 76100000951, 
76100000952, 76100000965, 76100000966, 
76100000967, 76100000971, 76100000987, 
76100000988, 76100000989, 76100001003, 
76100001004, 76100001005, 76100001007, 
76100001008, 76100001012, 76100001051, 
76100001225, 76100001361, 76100001362, 
76100001363, 76100001364, 76100001365, 
76100001366, 76100001367, 76100001368, 
76100001369, 76100001370, 76100001456, 
76100001463, 76100001478, 76100001479, 
76100001482, 76100001492, 76100001494, 
76100001495, 76100001498, 76100001499, 
76100001500, 76100001619, 76100001623, 
76100001632, 76100001633, 76100001634, 
76100001635, 76100001636, 76100001640, 
76100001641, 76100001644, 76100001658, 
76100001675, 76100001678, 76100001814, 
76100001881, 76100001891, 76100001908, 
76100001909, 76100001910, 76100001945, 
76100001946, 76100001956, 76100001958, 
76100001968, 76100001969, 76100001971, 
76100001972, 76100001973, 76100001977, 
76100001979, 76100001993, 76100001999, 
76100002000, 76100003250, 76100003251, 
76100003264, 76100003268, 76100003272, 
76100003273, 76100003276, 76100003277, 
76100003280, 76100003281, 76100003282, 
76100003283, 76100003284, 76100003285, 
76100003288, 76100003294, 76100003297, 
76100003298, 76100003299, 76100003541, 
76100003542, 76100003543, 76100003544, 
76100003545, 76100003546, 76100003547, 
76100003548, 76100003549, 76100003550, 
76100003662, 76100003663, 76100003671, 
76100003672, 76100003673, 76100003712, 
76100003713, 76100003714, 76100003715, 
76100003716, 76100003717, 76100003718, 
76100003724, 76100003725, 76100003732, 
76100003735, 76100003736, 76100003737, 
76100003738, 76100003739, 76100003740, 

76100003746, 76100003748, 76100003750, 
76100003856, 76100003888, 76100003935, 
76100003942, 76100003943, 76100004271, 
76100004272, 76100004274, 76100004275, 
76100004276, 76100004280, 76100004281, 
76100004282, 76100004283, 76100004284, 
76100004285, 76100004286, 76100004287, 
76100004288, 76100004289, 76100004290, 
76100004291, 76100004292, 76100004294, 
76100004295, 76100004296, 76100004297, 
76100004298, 76100004299, 76100004300, 
76100005003, 76100005004, 76100005016, 
76100005046, 76100005050, 76100005068, 
76100005069, 76100005070, 76100005086, 
76100005196, 76100005224, 76100005225, 
76100005227, 76100005241, 76100005242, 
76100005334, 76100005377, 76100006025, 
76100006034, 76100006044, 76100006046, 
76100006051, 76100006052, 76100006054, 
76100006056, 76100006057, 76100006081, 
76100006091, 76100006092, 76100006097, 
76100006098, 76100006195, 76100006200, 
76100006256, 76100006298, 76100006310, 
76100006339, 76100006340, 76100006345, 
76100006346, 76100006352, 76100006380, 
76100006381, 76100006432, 76100006433, 
76100007059, 76100007065, 76100007066, 
76100007067, 76100007068, 76100007069, 
76100007070, 76100007083, 76100007091, 
76100007092, 76100007115, 76100007128, 
76100007129, 76100007148, 76100007163, 
76100007164, 76100007172, 76100007194, 
76100007253, 76100007269, 76100007276, 
76100007284, 76100007426, 76100007430, 
78400000208, 78400000358, 78400000362, 
78400000372, 78400000373, 78400001403, 
78400001421, 78400001422, 78400001423, 
78400001433, 78400001434, 78400001455, 
78400001456, 78400001486, 78400001487, 
78400001803, 78400001804, 78400001805, 
78400001806, 78400001812, 78400001839, 
78400001842, 78400002314, 78400002344; Naložbena 
zvezda: 77900000006, 77900000008, 77900000009, 
77900000010, 77900000032, 77900000035, 
77900000048, 77900000052, 77900000065, 
77900000067, 77900000068, 77900000078, 
77900000096, 77900000097, 77900000098, 
77900000270, 77900000341, 77900000343, 
77900000346, 77900000347, 77900000348, 
77900000349, 77900000350, 77900000362, 
77900000371, 77900000372, 77900000377, 
77900000380, 77900000381, 77900000384, 
77900000385, 77900000386, 77900000387, 
77900000389, 77900000390, 77900000391, 
77900000392, 77900000393, 77900000394, 
77900000395, 77900000396, 77900000397, 
77900000398, 77900000399, 77900000400, 
77900000404, 77900000423, 77900000424, 
77900000429, 77900000431, 77900000432, 
77900000434, 77900000451, 77900000470, 
77900000473, 77900000478, 77900000491, 
77900000492, 77900000493, 77900000494, 
77900000496, 77900000511, 77900000512, 
77900000513, 77900000514, 77900000515, 
77900000525, 77900000602, 77900000603, 
77900000604, 77900000608, 77900000610, 
77900000614, 77900000617, 77900000626, 
77900000627, 77900000653, 77900000662, 
77900000701, 77900000702, 77900000704, 
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77900000705, 77900000706, 77900000728, 
77900000742, 77900000763, 77900000764, 
77900000766, 77900000768, 77900000769, 
77900000770, 77900000795, 77900000799, 
77900000800; Potencial Evrope: 76800000362, 
76800000363, 76800000364, 76800000365, 
76800000367, 76800000372, 76800000378, 
76800000380, 76800000388, 76800000390, 
76800000391, 76800000392, 76800000394, 
76800000405, 76800000414, 76800000423, 
76800000426, 76800000428, 76800000429, 
76800000438, 76800000439, 76800000532, 
76800000533, 76800000534, 76800000535, 
76800000536, 76800000537, 76800000538, 
76800000539, 76800000540, 76800000596, 
76800000597, 76800000598, 76800000599, 
76800000600, 76800000724, 76800000725, 
76800000726, 76800000728, 76800000758, 
76800000777, 76800000780, 76800000964, 
76800000965, 76800000970, 76800001003, 
76800001056; Potencial Plus: 76000000013, 
76000000028, 76000000030, 76000000045, 
76000000046, 76000000047, 76000000160, 
76000000182, 76000000192, 76000000193, 
76000000194, 76000000196, 76000000197, 
76000000209, 76000000210, 76000000211, 
76000000212, 76000000213, 76000000214, 
76000000215, 76000000216, 76000000217, 
76000000218, 76000000219, 76000000220, 
76000000236, 76000000237, 76000000238, 
76000000302, 76000000320; Varna leta: 77600000024, 
77600000031, 77600000032, 77600000050, 
77600000101, 77600000102, 77600000104, 
77600000117, 77600000175, 77600000177, 
77600000196, 77600000203, 77600000209, 
77600000248, 77600000264, 77600000265, 
77600000266, 77600000267, 77600000302, 
77600000309, 77600000310, 77600000313, 
77600000316, 77600000317, 77600000325, 
77600000365, 77600000374, 77600000375, 
77600000379, 77600000410, 77600000445, 
77600000446, 77600000560, 77600000661, 
77600000722, 77600000723, 77600000810, 
77600000814, 77600000817, 77600000820, 
77600000831, 77600000832, 77600000833, 
77600000834, 77600000835, 77600000972, 
77600000973, 77600000975, 77600000976, 
77600000977, 77600000979, 77600000980, 
77600000992, 77600001020, 77600001029, 
77600001030, 77600001032, 77600001033, 
77600001041, 77600001042, 77600001143, 
77600001145, 77600001154, 77600001184, 
77600001192, 77600001232, 77600001233, 
77600001234, 77600001261, 77600001264, 
77600001266, 77600001315, 77600001324, 
77600001420, 77600001429, 77600001430, 
77600001438, 77600001491, 77600001493, 
77600003353, 77600003390, 77600003406, 
77600003442, 77600003443, 77600003503, 
77600003508, 77600003514, 77600003552, 
77600003553, 77600003554, 77600003555, 
77600003569, 77600003570, 77600003703, 
77600003704, 77600003709, 77600003711, 
77600003712, 77600003713, 77600003729, 
77600004405, 77600004503, 77600004546, 
77600005711, 77600005758, 77600005781, 
77600005784, 77600005789, 77600005791, 
77600005855, 77600005856, 77600005862, 
77600005863, 77600006611, 77600006612, 

77600006613, 77600006614, 77600006615, 
77600006616, 77600006619, 77600006620; Vita: 5508, 
5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5529, 5530, 
76400000022, 76400000023, 76400000024, 
76400000025, 76400000026, 76400000027, 
76400000028, 76400000029, 76400000030, 
76400000032, 76400000036, 76400000038, 
76400000040, 76400000046, 76400000049, 
76400000143, 76400000144, 76400000146, 
76400000147, 76400000148, 76400000150, 
76400000151, 76400000154, 76400000155, 
76400000156, 76400000157, 76400000158, 
76400000160, 76400000187, 76400000188, 
76400000189, 76400000190, 76400000198, 
76400000235, 76400000236, 76400000239, 
76400000240, 76400000330, 76400000341, 
76400000346, 76400000347, 76400000348, 
76400000349, 76400001101, 76400001105, 
76400001129, 76400001144, 76400001145, 
76400001146, 76400001203, 76400001204, 
76400001218, 76400001233, 76400001237, 
76400001277, 76400001283, 76400001287, 
76400001290, 76400001454, 76400001455, 
76400001459, 76400001484, 76400001486, 
76400001491, 76400001551, 76400001552, 
76400001553, 76400001554, 76400001555, 
76400001556, 76400001557, 76400001558, 
76400001559, 76400001560, 76400001561, 
76400001562, 76400001566, 76400001567, 
76400001568, 76400001569, 76400001570, 
76400001576, 76400001577, 76400001578, 
76400001579, 76400001580, 76400001581, 
76400001586, 76400001587, 76400001588, 
76400001589, 76400001590, 76400001593, 
76400001594, 76400001598, 77800000002, 
77800000003, 77800000004, 77800000005, 
77800000006, 77800000007, 77800000008, 
77800000009, 77800000010, 77800000012, 
77800000049, 77800000129, 77800000291, 
77800000292, 77800000293, 77800000295, 
77800000312, 77800000314, 77800000315, 
77800000318, 77800000319, 77800000320, 
77800000364, 77800000367, 77800004001, 
77800004002, 77800004004, 77800004041, 
77800004042, 77800004083, 77800004113, 
77800004116, 77800004357, 77800004359, 
77800004399, 77800004400, 77800004407, 
77800004409, 77800004851; Življenjski kasko: 
76500000071, 76500000160, 76500000162, 
76500000163, 76500000164, 76500000166, 
76500000198, 76500000199, 76500000313, 
76500000317, 76500000321, 76500000322, 
76500000343, 76500000347, 76500000348, 
76500000349, 76500000360, 76500000411, 
76500000413, 76500000414, 76500000417, 
76500000418, 76500000426, 76500000427, 
76500000428, 76500000429, 76500000430, 
76500000441, 76500000443, 76500000741, 
76500000742, 76500000743, 76500001053, 
76500001059, 76500001071, 76500001752, 
76500001753, 76500001755, 76500001763, 
76500001785, 76500001788, 76600000095, 
76600000255, 76600000270, 76600000299, 
76600000560, 76600000595, 76600000627, 
76600000633, 76600000680, 76600000695, 
76600000713, 76600002181, 76600002217, 
76600002219, 76600002283, 76600002301, 
76600002336, 76600002337, 76600002338, 
76600002384, 76600002385, 76600002422, 
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76600002481, 76600002486, 76600002551, 
76600002553, 76600002637, 76600002638, 
76600002639, 76600002640, 76600002744, 
76600002752, 76600002753, 76600002761, 
76600002762, 76600002763, 76600002764, 
76600002765, 76600002766, 76600002767, 
76600002768, 76600002769, 76600002770, 
76600002792, 76600002796, 76600002797, 
76600002865, 76600002913, 76600002982, 
76600003002, 76600003014, 76600003026, 
76600003028, 76600003029, 76600003030, 
76600003047, 76600003050, 76600003136, 
76600003142, 76600003161, 76600003162, 
76600003163, 76600003279, 76600003280, 
76600003288, 76600003301, 76600003361, 
76600003362, 76600003363, 76600003364, 
76600003365, 76600003366, 76600003367, 
76600003368, 76600003369, 76600003370, 
76600003441, 76600003491, 76600003492, 
76600003498, 76600003556, 76600003736, 
76600003762, 76600003955, 76600003956, 
76600004002, 76600004104, 76600004419, 
76600004420, 76600004452, 76600005030, 
76600005654, 76600007556, 76600007575, 
76600007619, 76600007620, 76600007797, 
76600007808, 76600007884, 76600007944, 
76600007945, 76600007946, 76600007947, 
76600007949, 76600007965, 76600007970, 
76600007993, 76600008071, 76600008168, 
76600008234, 76600008243, 76600008245, 
76600008246, 76600008265, 76600008266, 
76600008267, 76600008268, 76600008311, 
76600008331, 76600008336, 76600008464, 
76600008475, 76600008477, 76600008557, 
76600008558, 76600008635, 76600008636, 
76600008637, 76600008638, 76600008742, 
76600008769, 76600008860, 76600008981, 
76600008986, 76600010176, 76600010263, 
76600010282, 76600010284, 76600010308, 
76600010322, 76600010432, 76600010433, 
76600010473, 76600010476, 76600010478, 
76600010479, 76600010500, 76600010964, 
76600011041, 76600011042, 76600011043, 
76600011044, 76600011045, 76600011046, 
76600011047, 76600011048, 76600011049, 
76600011050, 76600011057, 76600011058, 
76600011059, 76600011060, 76600011077, 
76600011078, 76600011079, 76600011151, 
76600011152, 76600011158, 76600011191, 
76600011192, 76600011193, 76600011194, 
76600011195, 76600011196, 76600011197, 
76600011198, 76600011199, 76600011200, 
76600011209, 76600011210, 76600011211, 
76600011231, 76600011233, 76600011234, 
76600011235, 76600011236, 76600011237, 
76600011278, 76600011328, 76600011337, 
76600011338, 76600011441, 76600011442, 
76600011443, 76600011444, 76600011445, 
76600011446, 76600011447, 76600011448, 
76600011449, 76600011450, 76600011453, 
76600011544, 76600011582, 76600014503, 
76600014521, 76600014527, 76600014528, 
76600014570, 76600014610, 76600014626, 
76600014637, 76600014644, 76600014691, 
76600014692, 76600014693, 76600014694, 
76600014695, 76600014696, 76600014697, 
76600014698, 76600014699, 76600014700, 
76600014704, 76600014714, 76600014727, 
76600014799, 76600014802, 76600014806, 

76600014826, 76600014918, 76600014932, 
76600014972, 76600014980, 76600015193, 
76600015194, 76600015195, 76600015197, 
76600015199, 76600015279, 76600015420, 
76600015583, 76600015620, 76600015636, 
76600017066, 76600017083, 76600017135, 
76600017141, 76600017142, 76600017149, 
76600017150, 76600017236, 76600017272, 
76600018104, 76600018179, 76600018486, 
76600018551, 76600018751, 76600018778, 
76600018779, 76600018780, 76600018788, 
76600019107, 76600019108, 76600019110, 
76600019153, 76600019165, 76600019223, 
76600019255, 76600019273, 76600019274, 
76600019292, 76600019331, 76600022011, 
76600022099, 76600022231, 76600022232, 
76600022289, 76600022291, 76600022319, 
76600022338, 76600022349, 76600022356, 
76600022362, 76600022407, 76600022430, 
76600022441, 76600022447, 76600022448, 
76600022450, 76600022453, 76600022463, 
76600022467, 76600022473, 76600022474, 
76600022501, 76600022511, 76600022512, 
76600022516, 76600022903, 76600022944, 
76600022964, 76600022995, 76600022996, 
76600022997, 76600022998, 76600022999, 
76600023000, 76600024570, 76600024632, 
76600024635, 76600024638, 76600024639, 
76600024640, 76600024700, 76600024774, 
76600024806, 76600024807, 76600024808, 
76600024811, 76600024813, 76600024816, 
76600024820, 76600024825, 76600024834, 
76600024835, 76600024839, 76600024861, 
76600024862, 76600024863, 76600024864, 
76600024865, 76600024866, 76600024867, 
76600024869, 76600025091, 76600025157, 
76600025225, 76600025240, 76600025259, 
76600025275, 76600025807, 76600025956, 
76600026012, 76600026016, 76600026019, 
76600026025, 76600026043, 76600026067, 
76600026078, 76600026952, 76600026958, 
76600026959, 76600027079, 76600027262, 
76600027263, 76600027289, 76600027290, 
76600027291, 76600027296, 76600027307, 
76600027308, 76600027309, 76600027310, 
76600027335, 76600027338, 76600027351, 
76600027354, 76600027356, 76600027362, 
76600027366, 76600027368, 76600027504, 
76600027505, 76600027529, 76600027530, 
76600027549, 76600027597, 76600027759, 
76600027761, 76600027841, 76600027843, 
76600027844, 76600027846, 76600027856, 
76600027899, 76600027916, 76600027917, 
76600027919, 76600027920, 76600027976, 
76600027977, 76600028103, 76600028108, 
76600028125, 76600028139, 76600028191, 
76600028192, 76600028193, 76600028194, 
76600028195, 76600028196, 76600028197, 
76600028198, 76600028199, 76600028200, 
76600028571, 76600028599, 76600028600, 
76600028630, 76600028642, 76600028671, 
76600028701, 76600028744, 76600028745, 
76600028746, 76600028810, 76600028813, 
76600028939, 76600028940, 76600028990, 
76600029049, 76600029102, 76600029105, 
76600029122, 76600029130, 76600029133, 
76600029170, 76600029206, 76600029207, 
76600029208, 76600029209, 76600029219, 
76600029915, 76600029918, 76600029919, 
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76600029939, 76600029987, 76600029993, 
76600029996, 76600029998, 76600029999, 
76600030000, 76600031801, 76600031802, 
76600031810, 76600031852, 76600031853, 
76600031854, 76600031855, 76600031858, 
76600031862, 76600031867, 76600031868, 
76600031869, 76600031872, 76600031874, 
76600031883, 76600031888, 76600031892, 
76600031893, 76600031894, 76600031896, 
76600031897, 76600031898, 76600031899, 
76600031900, 76600031911, 76600031916, 
76600031917, 76600031922, 76600032002, 
76600032010, 76600032012, 76600032013, 
76600032014, 76600032015, 76600032016, 
76600032017, 76600032018, 76600032019, 
76600032020, 76600032021, 76600032022, 
76600032023, 76600032024, 76600032026, 
76600032027, 76600032028, 76600032029, 
76600032030, 76600032044, 76600032045, 
76600032046, 76600040016, 76600040019, 
76600040021, 76600040089, 76600040102, 
76600040223, 76600040238, 76600040255, 
76600040321, 76600040322, 76600040323, 
76600040324, 76600040329, 76600040341, 
76600040345, 76600040399, 76600040446, 
76600040817, 76600040826, 76600040839, 
76600040847, 76600040872, 76600040877, 
76600040878, 76600040928, 76600041048, 
76600041120, 76600041174, 76600041227, 
76600041237, 76600041261, 76600041272, 
76600041408, 76600041409, 76600041472, 
76600041807, 76600041948, 76600041981, 
76600042916, 76600042917, 76600042918, 
76600042927, 76600042927, 76600042929, 
76600042929, 76600046475, 76600046574, 
76600046675, 76600046686, 76600047609, 
76600047656, 76600047730, 76600047744, 
76600047747, 76600047814, 76600047821, 
76600047868, 76600047869, 76600047888, 
76600047981, 76600050724, 76600050727, 
76600050728, 76600050729, 76600050730, 
76600050750, 76600050830, 76600050859, 
76600050860, 76600050861, 76600050875, 
76600051001, 76600051003, 76600051005, 
76600051033, 76600054251, 76600054260, 
76600054336, 76600054379, 76600054380, 
78500000369, 78500000370, 78500000378, 
78500000386, 78500000435, 78500001302, 
78500001303, 78500001454, 78500001455, 
78500001490, 78500001521, 78500001526, 
78500001529, 78500001530, 78500001857, 
78500001858, 78500001859, 78500001860, 
78500001882, 78500001883, 78500001884, 
78500001886, 78500001887, 78500001889, 
78500001890, 78500001893, 78500001959, 
78500001963, 78500002006, 78500002017, 
78500002021, 78500002024, 78500002025, 
78500002026, 78500002027, 78500002028, 
78500002029, 78500002030, 78500002080, 
78500002113, 78500002123, 78500002127, 
78500002252, 78500002314, 78500002440, 
78500002515, 78500002516, 78500002517, 
78500002518, 78500002537, 78500002538, 
78500002586, 78500002587, 78500002588, 
78500002589, 78500002590, 78500002620, 
78500002759, 78500002821, 78500002822, 
78500002949, 78500002962, 78500003096, 
78500003097, 78500003098, 78500003114, 
78500003223, 78500003339, 78500003428, 

78500003500, 78500005206, 78500005234, 
78500005248, 78500005275, 78500005300, 
78500005414, 78500005429, 78500006127, 
78500006128, 78500006130, 78500006161, 
78500006162, 78500006166, 78500006168, 
78500006175, 78500006176, 78500006177, 
78500006181, 78500006193, 78500006198, 
78500006199, 78500006202, 78500006208, 
78500006209, 78500006210, 78500006263, 
78500007260, 78500007279, 78500007280, 
78500007569, 78500007667, 78500007672, 
78500007696, 78500007697, 78500008819, 
78500008836, 78500008891, 78500008892, 
78500008893, 78500008894, 78500008895, 
78500008900, 78500010860, 78500010861, 
78500010862, 78500010863, 78500010864, 
78500010865, 78500010866, 78500010867, 
78500010868, 78500010869, 78500010870, 
78500011056, 78500011057, 78500011096, 
78500011097, 78500011098, 78500011099, 
78500011100; Mape zdravstvenih zavarovanj: 
73900000347, 73900001006, 73900001010, 
73900001025, 73900001041, 73900001044, 
73900001046, 73900001046, 73900001057, 
73900001058, 73900001085, 73900001087, 
73900001088, 73900001092, 73900001095, 
73900001100, 73900001109, 73900001110, 
73900001112, 73900001128, 73900001129, 
73900001132, 73900001138, 73900001143, 
73900001144, 73900001168, 73900001184, 
73900001193, 1206, 1208, 1209, 1217, 73900001091, 
73900001101, 73900001103, 73900001106, 
73900001108, 73900001192, 73900001195, 
73900001196, 73900001197, 73900001200. 
Ob-3491/16

Zavarovalno zastopanje Aleksandra Potočnik 
s.p., številke zavarovalnih ponudb: WienerStädtische 
Zavarovalnica d.d., 110000324636, 110000323514, 
110000323555. Ob-3469/16

Spričevala preklicujejo

Čadež Petra, Majaronova 14, Ljub ljana, diplomo 
št. 2838, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za druž-
bene vede, leta 1998. gns-337353

Turk Tomaž, Brezje pri Grosupljem 92, Grosuplje, pre-
klic digitalne tahografske kartice, pod oznako GNP-337331, 
objavljenega v Ur. l. RS, št. 72/16. gnj-337362

Valenčič Marko, Harije 81b, Ilirska Bistrica, preklic 
digitalne tahografske kartice, objavljenega v Ur. l. RS, 
št. 72/16, pod oznako GNX-337323. gnt-337352

Drugo preklicujejo

ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Ma-
ribor, izvod licence, št. GE006405/00224/007, za av-
tobus, reg. št. MB V6-609, veljavnost do 19. 11. 2017. 
gnc-337344

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob 
Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321569, za vozi-
lo Volvo, reg. št. KR KH 401, veljavnost do 13. 1. 2018, 
izdano na Dacar Anton s.p. gnt-337356

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob 
Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321581, za vozi-
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lo Renault, reg. št. KR CL 893, veljavnost do 13. 1. 2018, 
izdano na Dacar Anton s.p. gns-337357

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob 
Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321574, za vozi-
lo Volvo, reg. št. KR CU 068, veljavnost do 13. 1. 2018, 
izdano na Dacar Anton s.p. gnr-337358

Blumauer Andrej, Bičevje 16, Ljub ljana, odloč-
bo o izbrisu čolna IZ-251, št. 01-03-201/1-2003, izda-
jatelj Uprava RS za pomorstvo, izdano 13. 3. 2003. 
gnb-337345

DAMP d.o.o., Vrbje 24, Žalec, izvod licen-
ce št. G0004699/06599/796/006, za vozilo z reg. št. 
CE MA-511, izdala GZS. gnz-337346

Hižman Ana, Ob Borovniščici 21, Borovnica, izvod 
licence št. 013564-005, izdala Obrtna zbornica Sloveni-
je. gnx-337348

Kolarič Uroš, Polje 12, Murska Sobota, dovoljenje 
za letenje, št. 729, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto 
izdaje 2016, veljavnost od 3. 7. 2016 do 2. 7. 2017, 
izdano na ime Jožef Kaučič, Uroš Kolarič. gng-337365

Krajnc Srečo, C. bratov Stražišarjev 28, Jesenice, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021332020, 
izdal Cetis d.d. gnw-337349

Lackovič Boštjan, Podbrezje 62, Naklo, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500015372001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnd-337343

Lah Bojan, Ljub ljanska c. 54, Celje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500003161002, izdal Cetis Celje 
d.d. gnu-337351

Mitrić Goran, Cesta 4. julija 52, Krško, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500023169003, izdal Cetis 
Celje d.d. gnk-337361

NI - AL d.o.o., Središka ulica 4, Ljub ljana, izvod 
licence, št. G007835/07345/018, za vozilo Ford Fo-
cus 1.8, reg. št. KP 10-95S, veljavnost do 13. 1. 2021. 
gni-337363

SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 
Ljub ljana, štampiljko okrogle oblike, brez številke, z be-
sedilom Slovenske železnice Tovorni promet, d.o.o., 
v sredini znak Slovenskih železnic, barva odtisa: modra. 
gnq-337359

Škalonja Miroslav, Podvine 3, Zagorje ob Savi, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500043097000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnq-337355

Tisma Filip, Ul. Marije Hvaličeve 5, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500029974001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnh-337364

TOMAŽ ŠOLAR S.P., Dražgoše 19, Železniki, izvod 
licence, št. 010803/002, za vozilo Iveco 240E 42, reg. št. 
KR N5 714. gnl-337360

Zorman Primož, Javornik 28, Ravne na Koroškem, 
certifikat za NPK varnostnik, št. C575/2009, izdala Zbor-
nica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja leta 
2009. gny-337347
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