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Javni razpisi

 Ob-2596/21

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za spodbujanje ponovne 

vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije
V Javnem razpisu za spodbujanje ponovne vzpo-

stavitve letalske povezljivosti Slovenije (Uradni list RS, 
št. 155/20 z dne 26. 10. 2020) se v poglavju 5.1 »Splo-
šni pogoji za kandidiranje« 4. točka spremeni tako, da 
se sedaj glasi:

»4. Pri dodelitvi pomoči je upoštevano pravilo ku-
mulacije državnih pomoči – skupna višina državne po-
moči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ne bo presegla zneska državne pomoči, kot to do-
loča shema državne pomoči Programa izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I) oziroma shema državne pomoči 
»Amendment of state aid sheme SA59124 – COVID-19_
Reestablishment o fair connectivity of Slovenia« (State 
Aid SA.63498 (2021/N – Slovenia)).«

6. točka se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»6. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 

prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za neza-
konito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje 
se, da vlagatelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske 
Komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je domnevno 
neupravičeno pridobljena sredstva položil na posebni 
skrbniški račun in z njim ne razpolaga.«

V poglavju 7. »Višina razpoložljivih sredstev« se 
tretji odstavek, ki sledi tabeli, spremeni tako, da se se-
daj glasi:

»Za vloge, ki prispejo na 1. rok za od-
dajo vlog, bo za sofinanciranje na razpolago 
1.500.000,00 EUR, za vloge, ki prispejo na 2. rok za 
oddajo vlog 2.300.000,00 EUR in za vloge, ki prispejo 
na 3. rok za oddajo vlog 1.200.000,00 EUR. Neporab-
ljena sredstva iz 2. roka se prenesejo na 3. rok za od-
dajo vlog.«

V poglavju 9. »Shema in skladnost s pravili državnih 
pomoči« se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, 
da se sedaj glasijo:

»Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo po-
tekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči 
»Amendment of state aid sheme SA59124 – COVID-19_
Reestablishment of air connectivity of Slovenia« (v na-
daljevanju: COVID shema državne pomoči za letalske 
prevoznike), oziroma na osnovi sheme državne pomoči 

»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT de mini-
mis« (št. priglasitve: M001 2399245 2015/I.) (v nadalje-
vanju: de minimis).

Navedeno pomeni, da bo upravičencu po predme-
tnem javnem razpisu dodeljena državna pomoč všteta 
v kvoto COVID sheme državne pomoči za letalske pre-
voznike po točki 3.1 Začasnega okvira, v primeru, ko bo 
prijavitelj že dosegel kvoto COVID državne pomoči po 
točki 3.1 Začasnega okvira in bo lahko za enega nasle-
dnjih rokov za oddajo vlog imel še razpoložljivo kvoto za 
prejem de minimis pomoči pa v še razpoložljivi kvoti po 
pravilu de minimis.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, 
na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje 
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to 
določa COVID shema državne pomoči za letalske pre-
voznike oziroma shema državnih pomoči de minimis. 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju/upra-
vičencu na podlagi COVID sheme državne pomoči letal-
skim prevoznikom ne sme presegati 1.800.000,00 EUR, 
na podlagi pravila de minimis pa ne sme presegati 
200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve predmetne po-
moči. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju/upravičencu na podlagi točke 3.1 trenutno veljavnega 
Začasnega okvira ne sme preseči zneska, določenega 
v Začasnem okviru (to je 1.800.000,00 EUR), pomoč 
mora biti dodeljena pred datumom izteka veljavnosti Za-
časnega okvira, ki je 31. 12. 2021.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 303-2-0/2018/115 Ob-2613/21
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja v MSP  
v obdobju 2019–2022  

»E-POSLOVANJE 2019-2022«
V Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 
»E-POSLOVANJE 2019-2022« (Uradni list RS, št. 59/18 
z dne 7. 9. 2018 in popravek Uradni list RS, št. 68/18 
z dne 26. 10. 2018) se prvi odstavek šeste točke »Okvir-
na višina sredstev, ki so na razpolago«, spremeni tako, 
da se sedaj glasi:
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»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago 
za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ 
do 12.363.818,01 EUR.

Proračunska postavka Programsko 
območje

Leto 2019
(EUR)

Leto 2020*
(EUR)

Leto 2021*
(EUR)

Leto 2022*
(EUR)

SKUPAJ
(EUR)

160067 PN3.2.-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-
V-EU

Vzhod 2.381.774,89 1.771.425,30 1.491.210,00 1.991.210,00 7.635.620,19

160069 PN3.2.-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-
Z-EU

Zahod 1.606.878,70 848.739,12 901.290,00 1.371.290,00 4.728.197,82

Skupaj 3.988.653,59 2.620.164,42 2.392.500,00 3.362.500,00 12.363.818,01
* oziroma skladno s proračunskimi sredstvi

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 3310-45/2021 Ob-2618/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
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, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20 in 121/2021; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

18. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe  

v kmetijska gospodarstva za leto 2021  
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev  

na podnebne spremembe

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev 
podnebnim spremembam iz druge alineje 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR.
Od tega:
– 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 5.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
– 4.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C).
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 sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na 
podnebne spremembe.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec 
s prilogami.

Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 
2021, do 13.59 ure.
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Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški 
naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni 
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe 
in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, 
ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 
2025.

Informacije o javnem 
razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel.: 01/580-77-92, 
faks.: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne 
dokumentacije).

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne 

naložbe kmetijskih gospodarstev iz druge alineje 4. toč-
ke prvega odstavka 5. člena Uredbe in sicer nakup in 
postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme.

2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz 1., 
2. in 5. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen 
ciljev iz pod č), druge in četrte alineje pod d), pod e) in 
pod f) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe pri-
marna pridelava kmetijskih pro izvodov pomeni pro izvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih pro izvodov iz Priloge I Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe 
o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, 
str. 47), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spreme-
nili naravo teh pro izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in 
skladiščenje primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova 
priprava 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 za-
ščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vre-
dnost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu 

Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splo-

šne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se 
šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu 
z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustre-
zno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta oprede-
ljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe 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, 38/16, 
84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), in sicer najmanj:

– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih 
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje 
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, 
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.

4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke se izkazuje na 
podlagi:

a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi po-

datkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG),

c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje prilogo »Izjava o pridobljenih de-
lovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki podpiše 
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba se 
v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. člena Uredbe 
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo 
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim usta-
novnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična 
oseba iz 2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred 
vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov 
glasovalnih pravic v tej pravni osebi.

6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora izpolnjevati pogoje iz osmega do trinaj-
stega odstavka 6. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis pri-
loži pogodbo o sodelovanju iz osmega odstavka 6. člena 
Uredbe.

7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2021.

8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupi-
na kmetov) v skladu s trinajstim 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), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decem-
bra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) 
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15). Izpolnjevanje 
pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izja-
va o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo«.

9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.
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4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. čle-

na Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega, 
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge 
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe, se izpolnje-
vanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 
23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in 
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni 
zavod;

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba na-
ložbe tudi za druge namene«;

c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora 
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, 
količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti 
z DDV;

č) če ne gre za naložbe v ureditev objektov, se izpol-
njevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe izkazuje s popisi iz prve in druge alineje iz 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, pri čemer 
morajo vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, eno-
ti mere, količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in 
vrednosti z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen pogo-
jev iz 3. in 10. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe, 
ter pogoje iz prvega odstavka 94. in 101. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral 
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o iz-
vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20 in 61/20 in 78/20);

b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in 
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s po-
slovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe. Če je 
naložba namenjena prvi prodaji primarnih kmetijskih 
pro izvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem 
v skladu z 2. točko 12. člena Uredbe, mora biti to raz-
vidno iz poglavja poslovnega načrta, ki ureja trženje;

c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, iz-
kazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2020 in »Bilan-
co uspeha« za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;

č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami 
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala 
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe 
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega 
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi 
na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta 
z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 
ali M 1:100;

d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem 
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov, 
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo 
oprema nameščena;

e) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Ured-
be se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza enostavnega objekta. Izris mora upravičenec 
priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100;

f) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe 
za leto 2020 znaša 16.930,44 evrov;

g) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:

– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni 
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent 
ali dijak;

h) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;

i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogama »Obseg dela članov skupine 
ali organizacije pro izvajalcev« in »Obseg dela članov 
zadruge«;

j) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. člena 
Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že 
prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;

k) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe za-
prta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini 
skupne priznane vrednosti naložbe.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec

1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena 
Uredbe, pri čemer je letna bruto minimalna plača na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena 
Uredbe za leto 2020 znaša 11.286,96 evrov, 1,5 bruto 
minimalne plače pa 16.930,44 evrov.

2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe.

3. Seznam skupne rabe iz 3. točke prvega od-
stavka 27. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa.

4. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe.

5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastli-
njakov in pripadajoče opreme mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati 
tudi pogoje iz 16. člena Uredbe.

6. Če gre za naložbe, namenjene pridobivanju ener-
gije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu (OVE), 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 1., 3., 4. in 5. toč-
ke 19. člena Uredbe.

7. Če gre za prispevek v naravi, mora izpolnjevati 
pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin upravičenca 
je določena v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 
in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in 
navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti za 18. javni razpis iz Priloge 2 raz-
pisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: Seznam 
upravičenih stroškov);

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo,
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– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnega dela je določena v Seznamu 
upravičenih.

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 3., 7., 14., 21. 

in 22. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu 
Uredbe.

2. Upravičeni stroški so določeni v Katalogu stro-
škov in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov.

3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega od-
stavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upra-
vičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi 
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so 
bile navedene v povpraševanju.

5. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

6. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so do-

ločena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 

»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: 
https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vsto-
pni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 
21 točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami 
na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, ki znaša 27 točk za sklop B oziro-
ma 29 točk za sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za oce-
njevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku 
naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijav-
nega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih 
evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj 
ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosil-
cev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno
št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, 
v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 

10

1.1.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 4.000 EUR
in manj kot 11.286,96 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 11. 286,96 evrov do vključno 15.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.1.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 11.286,96 EUR
in manj kot 16.930,44 EUR/PDM 
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 16.930,44 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg površin rastlinjakov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev. 

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,5 ha površin rastlinjakov. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin rastlinjakov. 8
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin rastlinjakov. 7
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin rastlinjakov. 5
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin rastlinjakov. 3
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin rastlinjakov. 1

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 18
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo kmetijskemu gospodarstvu, ki ima več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih 
prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan 
vložitve vloge na javni razpis.

12

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

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin
v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemsko 
območje). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih
iz PRP 2014-2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

5

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

3

Kmetijsko gospodarstvo ima od več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

1

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je bil vključen v izvajanje shem kakovosti 
v letu 2020. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro-
izvode iz sheme kakovosti.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 veljavni certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske 
pridelke oziroma živila: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 veljavni certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem kakovosti za integrirano 
pridelavo ter izbrano kakovost. 

2

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno
št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2020
(v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020. 

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2020 vključen v izvajanje najmanj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

5
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Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2020 vključen v izvajanje dveh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP.

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2020 vključen v izvajanje ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP.

1

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke pro izvode 
v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških 
pro izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo se podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja. 

4

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja.

2

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE INOVACIJAH IN PODNEBNIH 
SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov.

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine. 

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

5

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala do vključno 50 l vode na 
kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje 
z načrtom namakanja v rastlinjaku.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja. 

4

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala najmanj 51 do vključno 
100 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, 
kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

3

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala najmanj 101 do vključno 
150 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, 
kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza nezahtevnega objekta.

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

2

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala najmanj 151 do vključno 
175 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, 
kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza nezahtevnega objekta.

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

1

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala najmanj 176 do vključno 
200 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, 
kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

1
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4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko šteje uvedba novih 
kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel 
v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovane sorte rastlin).
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih rastlinjakov iz vloge na javni razpis. 

10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katere se naložba nanaša.

5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva. 5
Predmet podpore je naložba v ureditev aquaponike, ki predstavlja najmanj 50 odstotkov 
upravičenih stroškov celotne naložbe. 

5

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih 
zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge 
na javni razpis.

4

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge 
na javni razpis.

4

Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

4

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih in manj kot 
20 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, 
kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 10 odstotkih in manj kot 20 odstotkih 
površin kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar 
je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, 
kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površin 
kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis.

2

Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. 2
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis 
veljavni patent.

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine rastlinjakov iz vloge na javni razpis.
Sajenje odpornih sort rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, se 
nanaša na gojenje jagod in malin v rastlinjakih. Odpornejše sorte rastlin so določene v Prilogi 4 
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Za izkazovanje povečanja OVE na kmetijskem gospodarstvu se vlogi na javni razpis priloži 
»Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih 
objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda.

10

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za najmanj 41 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja najmanj 51 odstotkov 
upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

4

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča ponovno uporabo 
vode v obsegu najmanj 41 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

4

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

4
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Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za najmanj 31 odstotkov do 
manj kot 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja najmanj 26 odstotkov 
do manj kot 51 odstotkov vseh upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 26 do manj kot 
41 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

3

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča ponovno uporabo vode 
v obsegu najmanj 26 do manj kot 41 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje 
z načrtom namakanja v rastlinjaku.

3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 11 do manj kot 
26 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za najmanj 21 odstotkov do 
manj kot 31 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja najmanj 16 odstotkov 
do manj kot 26 odstotkov vseh upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

2

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča ponovno uporabo vode 
v obsegu najmanj 16 odstotkov do manj kot 26 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

2

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 6 do manj kot 
11 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča ponovno uporabo vode 
v obsegu najmanj 10 odstotkov do manj kot 16 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja najmanj 10 odstotkov 
do manj kot 16 odstotkov vseh upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

1

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizič-
nih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov 
in nosilcev majhnih kmetij, in naložb skupin kmetov 
(sklop B javnega razpisa):

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
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 0

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun 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, če vsi člani 
skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva 
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.

0 5

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 5
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

4

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

3
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ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 2
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

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
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata dve točki.

10 0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 40.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

10 0

Skupina kmetov bo ustvarila letno od 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

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
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.

0 5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1
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1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

0 5

Skupina kmetov bo ustvarila letno od 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

1

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem 
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

0 10

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj enega 
člana, ki:
– je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec za polni delovni čas ali
– ima status invalidne osebe.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima:
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj 
enega člana, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz 
delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas;
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj enega 
člana, ki ima status invalidne osebe;
– več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe) status invalidskega podjetja.

10 10

En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec ob vložitvi vloge na javni razpis.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima enega člana, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je 
zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Na kmetiji imajo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleno eno 
osebo za polni delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis zaposleno eno osebo, ki je 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti 
oziroma je zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Najmanj dva člana kmetije sta ob vložitvi vloge na javni razpis pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na 
kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima najmanj dva člana, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti 
oziroma sta zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca.

5 5
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Na kmetiji imajo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleni 
najmanj dve osebi za polni delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleni najmanj 
dve osebi za polni delovni čas.

5 5

Nosilec ali član kmetije ima status invalidne osebe.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima status invalidskega podjetja.

1 1

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba 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, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencem, če ima več kot polovica nosilcev 
kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov, zahtevano izobrazbo. 
Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba 
odgovorne osebe pravne osebe.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo 
po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani 
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno 
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali 
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).

4 4

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo 
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

4 4

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo 
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska 
stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).

1 1
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Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno 
izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

1 1

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 7 7
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima več kot 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se 
povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca 
na območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni 
razpis.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na podlagi 
tega merila dodelijo skupini kmetov, če ima najmanj polovica njenih 
članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov skupine kmetov. Povprečno število točk skupine 
kmetov se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine 
kmetov. Upoštevajo se podatki iz RKG na dan vložitve vloge na javni 
razpis.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 točk ali več.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 450 do vključno 499 točk.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 350 do vključno 449 točk.

4 4

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 250 do vključno 349 točk.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 150 do vključno 249 točk.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149 točk.

1 1

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na podlagi 
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 6 ha 
kmetijskih površin na problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti. Upravičenec oziroma član skupine kmetov 
izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro-
izvode iz sheme kakovosti.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov 
vključenih v izvajanje sheme kakovosti. 

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro-
izvodnjo.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 za najmanj 
en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro-
izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 veljavni 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro-
izvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 veljavni 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem 
kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.

2 2

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodeli upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014-2020. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi upravičenec eno 
dodatno točko.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov skupine kmetov se je leta 2020 
preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je bila v letu 2020 vključenih 
v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1
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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)
Upošteva se vključenost upravičenca, članov kmetije oziroma članov skupine 
kmetov v različne oblike pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev, zadruge, gospodarsko 
interesnega združenja in druge oblike pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu 2020.
Članstvo upravičenca, članov kmetije oziroma člana skupine kmetov 
v skupini in organizaciji pro izvajalcev se preveri iz uradnih evidenc, članstvo 
v drugih organizacijah pa se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, član kmetije oziroma 
član skupine kmetov v letu 2020 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi 
dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar 
seštevek ne sme preseči 5 točk. 

5 5

Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član skupine ali 
organizacije pro izvajalcev.

3 3

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član zadruge. 3 3
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član gospodarsko 
interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.

1 1

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član drugih 
oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in 
društvih) s področja kmetijske dejavnosti.

1 1

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov.

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020. 

10 10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
do vključno 50 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano 
cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom namakanja 
v rastlinjaku.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 51 do vključno 100 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

3 3

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 101 do vključno 150 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

3 3



Stran 1622 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

2 2

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 151 do vključno 175 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

1 1

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 176 do vključno 200 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko šteje 
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih 
rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakov iz vloge na 
javni razpis. 

10 10

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je lastnik veljavnega patenta 
oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katere se naložba nanaša.

5 5

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je vključen v izvajanje projekta 
evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

Predmet podpore je naložba v ureditev aquaponike, ki predstavlja najmanj 
50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe. 

5 5

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma 
uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz 
vloge na javni razpis. 

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč oziroma 
uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke 
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo najmanj 
dva nova kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov, uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih kmetijskih 
zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, 
kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč 
oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, 
kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2
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Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč 
oziroma uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke 
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo en nov 
kmetijski pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljavni patent.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakov iz 
vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na gojenje odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca 
oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, 
se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo 
v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski 
pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih 
objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino 
energetskega pregleda.

10 10

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 41 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

4 4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 51 odstotkov upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

4 4

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 41 odstotkov letne porabe vode 
v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

4 4

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajenjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 41 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin 
rastlinjakov vključenih v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 31 odstotkov do manj kot 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 31 odstotkov do manj kot 
41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 26 odstotkov do manj kot 51 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opreme v rastlinjakih.

3 3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 26 in manj kot 41 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 26 do manj kot 41 odstotkov 
letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom namakanja 
v rastlinjaku.

3 3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 11 do manj kot 26 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov 
za najmanj 21 odstotkov do manj kot 31 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 odstotkov do manj kot 
31 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2 2
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Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 16 odstotkov do manj kot 26 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opreme v rastlinjakih.

2 2

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 16 odstotkov do manj kot 
26 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

2 2

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 6 do manj kot 11 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 odstotkov do manj kot 
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 10 odstotkov do manj kot 
16 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 10 odstotkov do manj kot 16 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opremo v rastlinjakih.

1 1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C javnega razpisa):

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 5)

Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri 
izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi 
tega javnega razpisa.

10 10

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 10 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.

7 7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5 5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov. 3 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1 1

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavnega ali dvostavnega 
knjigovodstva iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah 
doda 1 točka.

10 0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 40.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge 
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se številu točk 
po posameznih ocenitvah doda 1 točka.

10 0

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 60.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 30.000 evrov do manj kot 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM skupnega 
prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

0 10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvaja kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 

0 10

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več 50.000 evrov do manj kot 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno 
naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil 
v letu 2020 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po 
formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/skupna priznana 
vrednost naložbe.

10 0

Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
samo za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) 
in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

0 10
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2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)

Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan 
objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno 
skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za vsaj 
1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj 
podjetja s pogodbe z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne 
in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS). Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: 
agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.

5 5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

5 5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz 
drugih področij.

4 4

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela.

3 3

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela z drugih področij.

2 2

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je 
vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 

5 5

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 7 7
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima več kot
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se 
povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca 
na območjih OMD.
Pri kolektivnih naložbah se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, 
če ima najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalce ali zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, več kot 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Ocenjuje se povprečno število točk, ki jih prejme skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalce ali 
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
deli s številom vseh članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je 500 točk ali več.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 450 do vključno 499 točk.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 350 do vključno 449 točk.

4 4

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 250 do vključno 349 točk.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 150 do vključno 249 točk.

2 2
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Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je do vključno 149 točk.

1 1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih 
območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti. Upravičenec oziroma član skupine pro-
izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno 
naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za 
pro izvode iz sheme kakovosti.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se točke dodelijo upravičencem, pri 
katerih je najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih 
v izvajanje sheme kakovosti. 

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro-
izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode 
iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro-
izvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz 
shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.

2 2

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija pro-
izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, 
pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa 
KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

5 5
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Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja.

3 3

Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je leta 2020 
preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. 

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2020 vključen v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo leta 2020 
vključenih v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu 2020.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– s potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte 
dejavnosti.
Če je imela organizacija, v katero je bil upravičenec vključen v letu 2020 
najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se 
seštevajo vendar pa ne smejo preseči 5 točk.

5 5

Upravičenec je skupina ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo.

5 5

Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev. 4 4
Upravičenec je član zadruge. 4 4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti.

3 3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.

3 3



Stran 1630 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 

INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov.

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020. 

10 10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala do 
vključno 50 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine in rezano cvetje) 
oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 51 do vključno 100 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

3 3

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 101 do vključno 150 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

2 2

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 151 do vključno 175 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta z navedbo 
njegovih konstrukcijskih elementov.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

1 1

Z naložbo bo poraba vode v rastlinjaku, kjer pridelava ni v tleh, znašala 
najmanj 176 do vključno 200 l vode na kg kmetijskih rastlin (velja za vrtnine 
in rezano cvetje) oziroma na okrasno rastlino, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko šteje 
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih 
rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakoviz vloge na javni 
razpis.

10 10
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice 
za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se 
naložba nanaša. 

5 5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega 
partnerstva.

5 5

Predmet podpore je naložba v ureditev aquaponike, ki predstavlja najmanj 
50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe. 

5 5

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin 
rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na 
najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin 
rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Rezultat naložbe bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij pro-
izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo 
vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar 
je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma 
uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz 
vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč oziroma 
uporabnih površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz 
vloge na javni razpis.

2 2

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjaka, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

2 2

Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.
V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij pro-
izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo 
nov kmetijski pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljavni patent.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakov ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na gojenje odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca 
oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro-
izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« 
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za 
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.

10 10



Stran 1632 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 51 odstotkov upravičenih stroškov za nakup opreme v rastlinjakih.

4 4

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 41 odstotkov letne porabe vode 
v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

4 4

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 41 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin 
rastlinjakov vključenih v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 31 odstotkov do manj kot 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 31 odstotkov do manj kot 41 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 26 odstotkov do manj kot 51 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opreme v rastlinjakih.

3 3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 26 do in manj kot 41 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma 
uporabnih površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 26 odstotkov do manj kot 
41 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

3 3

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajanjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 11 do manj kot 26 odstotkov kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih 
površin rastlinjakov vključenih v to naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov 
za najmanj 21 odstotkov do manj kot 31 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 21 odstotkov do manj kot 31 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2 2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 16 odstotkov do manj kot 26 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opremo v rastlinjakih.

2 2

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 16 odstotkov do manj kot 
26 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

2 2

Naložba v ureditev rastlinjakov s sajenjem odpornih sort rastlin obsega 
najmanj 6 do manj kot 11 kmetijskih zemljišč oziroma uporabnih površin 
rastlinjakov vključenih v to naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 11 odstotkov do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode v obsegu najmanj 10 odstotkov do manj kot 
16 odstotkov letne porabe vode v rastlinjakih, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja v rastlinjaku.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje v rastlinjakih, ki predstavlja 
najmanj 10 odstotkov do manj kot 16 odstotkov vseh upravičenih stroškov za 
nakup opremo v rastlinjakih.

1 1
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7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 28. členu Uredbe, razen v prvem in drugem odstavku 
28. člena Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto 
upravičenca, in sicer:

– Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb razen samostojnih 

podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in 
naložbe skupin kmetov,

– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posa-
meznikov in pravnih oseb.

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

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

8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve 
take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 
28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis in zahte-
vek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je 
vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za 
pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skla-
du s cilji operacije.

9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o neizterljivosti DDV«;

b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Kontrol-
ni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje 
javnega naročila glede na določbe zakona o javnem 
naročanju – ZJN 3«;

c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upraviče-
ne stroške«;

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje z najmanj tremi 
fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe ozi-
roma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko 
ali tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalep-
ke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne 
obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev 
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 
102. člena Uredbe.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
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, fi-
nančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami 
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem pla-
čilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pri-
pravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, 
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku 
za predplačilo priloži bančno garancijo.

5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene 
v razpisni dokumentaciji.

10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in 

106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 1., 2., 3., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. 
in 17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:

a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena 
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se 
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:

– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni de-
lovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali 
dijak.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 5 razpisne 
dokumentacije.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podat-
kov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije 
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletišču ARSKTRP.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



Stran 1634 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

 

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  

 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

Ime oz. naziv skupine proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  

 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

Ime oz. naziv zadruge  
Odgovorna oseba  
Število članov zadruge, ki izvajajo  kolektivno 
naložbo 

 

Število vseh članov zadruge  
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3.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo 
Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      

 

4. SKUPINA KMETOV 

4.1. Podatki o skupini kmetov 
Ime oz. naziv skupine kmetov zadruge  
Vodilni partner  
Odgovorna osebe (v primeru pravnih oseb ali s .p. 
posameznikov) 

 

Število članov skupine kmetov  

 

4.2. Podatki o članih skupine kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo 
Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI 
Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  

 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  
Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      

 



Stran 1636 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 3310-46/2021 Ob-2619/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
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, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

19. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe  

v kmetijska gospodarstva za leto 2021  
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev  

na podnebne spremembe

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev 
podnebnim spremembam iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR. Od tega:
– 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 3.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
– 3.000.000 EUR za 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 znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na 
podnebne spremembe in izboljšanje okolja.

Vloga na javni razpis: Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec 
s prilogami.

Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do 13.59 ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški 
naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni 
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in 
so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se 
v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.

Informacije o javnem 
razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel.: 01/580-77-92, 
faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne 
dokumentacije)

2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne 

naložbe kmetijskih gospodarstev iz prve alineje 4. točke 
prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer ureditev traj-
nih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev 
zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporab-
nika (v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter nakup namakalne 
opreme in opreme za protislansko zaščito.
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2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz 
1. in 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen 
ciljev iz pod č), druge in četrte alineje pod d), pod e) in 
pod f) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
primarna pridelava kmetijskih pro izvodov pomeni pro-
izvodnjo rastlinskih in živinorejskih pro izvodov iz Priloge 
I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena razli-
čica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 
z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih postopkov 
obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro izvodov, še 
zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kme-
tijskih pro izvodov ter njihova priprava 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. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vred-
nost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu 

Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splo-

šne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se 
šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu 
z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustre-
zno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta oprede-
ljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe 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, 38/16, 
84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), in sicer najmanj:

– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali

– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, 
pridob ljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije 
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali 
s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

3. S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilsko-
predelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena 
in gozdarska dejavnost.

4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke se izkazuje na 
podlagi:

a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi po-

datkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG),

c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje prilogo »Izjava o pridobljenih de-
lovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki podpiše 
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba, se 
v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. člena Uredbe 
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo 
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim usta-
novnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična 
oseba iz 2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred 
vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov 
glasovalnih pravic v tej pravni osebi.

6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora izpolnjevati pogoje iz osmega do trinaj-

stega odstavka 6, člena Uredbe. Vlogi na javni razpis pri-
loži pogodbo o sodelovanju iz osmega odstavka 6. člena 
Uredbe.

7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2021.

8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupi-
na kmetov) v skladu s trinajstim 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), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decem-
bra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) 
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15). Izpolnjevanje 
pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izja-
va o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo«.

9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. čle-

na Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega, 
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:

a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge 
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe, se izpolnje-
vanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 
23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in 
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni 
zavod;

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba na-
ložbe tudi za druge namene«;

c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora 
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere, 
količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in vrednosti 
z DDV;

č) če ne gre za naložbe v ureditev objektov, se izpol-
njevanje pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe izkazuje s popisi iz prve in druge alineje iz 
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, pri čemer 
morajo vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, eno-
ti mere, količini in obsegu del, vrednosti brez DDV in 
vrednosti z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen pogo-
jev iz 3. in 10. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe, 
ter pogoje iz prvega odstavka 94. in 101. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral 
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o iz-
vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20 in 61/20 in 78/20);

b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in 
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s po-
slovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe. Če je 
naložba namenjena prvi prodaji primarnih kmetijskih 
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pro izvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem 
v skladu z 2. točko 12. člena Uredbe, mora biti to raz-
vidno iz poglavja poslovnega načrta, ki ureja trženje;

c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, iz-
kazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2020 in »Bilan-
co uspeha« za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;

č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami 
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala 
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe 
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega 
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta 
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi 
na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta 
z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 
ali M 1:100;

d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem 
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov, 
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo 
oprema nameščena;

e) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Ured-
be se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza enostavnega objekta. Izris mora upravičenec 
priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100;

f) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe 
za leto 2020 znaša 16.930,44 evrov;

g) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:

– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni 
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent 
ali dijak;

h) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;

i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje s prilogama »Obseg dela članov skupine 
ali organizacije pro izvajalcev« in »Obseg dela članov 
zadruge«;

j) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. čle-
na Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca 
o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stro-
ške«;

k) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom 
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe za-
prta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini 
skupne priznane vrednosti naložbe.

3. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni 
dokumentaciji.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upra-
vičenec

1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. čle-
na Uredbe, pri čemer letna bruto minimalna plača na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena 
Uredbe za leto 2020 znaša 11.286,96 evrov, 1,5 bruto 
minimalne plače pa 16.930,44 evrov.

2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe.

3. Seznam skupne rabe iz 3. točke prvega od-
stavka 27. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa.

4. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe.

5. Če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov 
oziroma nakup in postavitev mrež proti toči, mora upra-
vičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpo-
glavja izpolnjevati tudi pogoje iz prvega in drugega od-
stavka 15. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 6. točke 
prvega odstavka 15. člena Uredbe izkazuje z načrtom 
ureditve trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami, popi-
som del in materiala ter skico nasadov na ortofoto po-
snetku GERK-a, s šrafirano površino zemljišča na kateri 
bo potekala naložba oziroma na izrisu digitalnega kata-
strskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pridobivanju 
energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: 
OVE) za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, mora 
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega pod-
poglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena Uredbe.

7. Če upravičenec izvaja agromelioracijska dela, 
mora izpolnjevati tudi pogoje iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 21. člena Uredbe.

8. Če gre za naložbe v ureditev ZNS in njihovih teh-
noloških posodobitev, za izgradnjo pripadajočih vodnih 
virov ter za nakup in postavitev namakalne opreme, mora 
upravičenec izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe.

9. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec 
izpolnjevati pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin upravičenca 
je določena v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 
in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in 
navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti za 19. javni razpis iz Priloge 2 raz-
pisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: Seznam 
upravičenih stroškov);

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo,

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnega dela je določena v Seznamu 
upravičenih stroškov.

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 3., 4., 5., 

6., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17., 21. in 22. točki prvega 
odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu Uredbe.

2. Upravičeni stroški so določeni v Katalogu stro-
škov in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov.

3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega od-
stavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upra-
vičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi 
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so 
bile navedene v povpraševanju.

4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune 
oziroma predračune.

5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu 
Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so do-

ločena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: 
https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf in so podrobneje opre-
deljena v tem poglavju.
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2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vsto-
pni prag 25 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 
22 točk za sklop A, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe razpisanih sredstev. Med vlogami 
na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, ki znaša 27 točk za sklop B oziro-
ma 28 točk za sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za oce-
njevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku 
naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijav-
nega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih 
evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj 
ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosil-
cev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 20
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno
št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, 
v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 

10

1.1.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 4.000 EUR in 
manj kot 11.286,96 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 11. 286,96 evrov do vključno 15.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.1.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 11.286,96 EUR 
in manj kot 16.930,44 EUR/PDM 
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 16.930,44 evrov do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi v prvem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev. 

10

1.2.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 4.000 EUR in 
manj kot 11.286,96 EUR/PDM

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, oziroma
– več kot 5 ha njivskih površin. 

10
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Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.

1

1.2.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 v višini od vključno 11.286,96 EUR 
in manj kot 16.930,44 EUR/PDM 

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na 
njivskih površinah, oziroma
– več kot 7 ha njivskih površin.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 2,8 do vključno 3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 6,5 do vključno 7 ha njivskih površin.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 2,5 do vključno 2,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 6 do vključno 6,5 ha njivskih površin.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 2 do vključno 2,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5 do vključno 6 ha njivskih površin. 

4

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 0,5 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod in nasadov 
trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin.

1

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 24
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo kmetijskemu gospodarstvu, ki ima več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih 
prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan 
vložitve vloge na javni razpis.

12

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

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin 
v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemsko 
območje). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih 
iz PRP 2014-2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

5

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

3

Kmetijsko gospodarstvo ima od več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

1

2.3 LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 
2014-2020 v letu 2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), in sicer Posebni traviščni habitati, 
Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov oziroma Steljniki (v 
nadaljnjem besedilu: naravovarstvene operacije KOPOP) v obsegu najmanj 0,5 ha kmetijskih 
površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

6

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha 
kmetijskih površin v uporabi.

6

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu več kot 1 in 
manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

4

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu od 0,5 do 
vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi.

2

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti 
oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom. Upravičenec izkazuje vključenost 
v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni 
vina.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 za najmanj en 
kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 veljavni certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem kakovosti za zaščitene 
kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 veljavni certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem kakovosti za integrirano 
pridelavo ter izbrano kakovost oziroma najmanj eno odločbo o oceni vina o zaščitenim 
geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP. 

2

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno
št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2020 
(v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020. 

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje najmanj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje dveh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP.

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP.

1



Stran 1642 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. 
št. točk

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu 
ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo 
se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja. 

4

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja.

3

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov.

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020. 

10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, v skladu 
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza nezahtevnega objekta.

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza nezahtevnega objekta.

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

1

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko šteje uvedba novih 
kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel 
v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 4 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovane sorte rastlin).
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov iz vloge na javni razpis. 

10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša.

5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva. 5
Upravičenec uporablja brezvirusne sadike hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v to naložbo.

4

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4
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Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4

Rezultat naložbe bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

4

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 Uredbe KOPOP, na 
najmanj 10 odstotkih in manj kot 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar 
je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 10 odstotkih in manj kot 20 odstotkih 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 Uredbe KOPOP, 
na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis.

2

Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2

Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. 2
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis 
veljavni patent.

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov iz vloge na javni razpis.
Sajenje odpornih sort rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, se 
nanaša na gojenje jagod in malin v rastlinjakih. Odpornejše sorte rastlin so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca se vlogi 
na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali 
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 
vsebino energetskega pregleda.

10

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika in obsega najmanj 
51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

5

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort rastlin obsega vsaj 41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

5

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 51 odstotkih površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

5

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 51 odstotkih površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na najmanj 51 odstotkih 
površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

5

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika in obsega najmanj 
36 do manj kot 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 36 do 
manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 36 do 
manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

4

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 36 do manj kot 
51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na najmanj 36 do manj kot 
51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov na površini najmanj 1 ha. 3
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika in obsega najmanj 
21 do manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

3
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Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 21 do manj kot 31 odstotkov površine vseh trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 21 do 
manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

3

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 21 do 
manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov od površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 21 do manj kot 
36 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na najmanj 21 do vključno 
35 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

3

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov od površine vseh trajnih 
nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 11 do 
manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika in obsega najmanj 
11 do manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na vsaj 11 do manj kot 21 odstotkov od površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem 
odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do manj kot 11 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 5 do 
manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika in obsega vsaj 
5 manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

1

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 5 do manj kot 11 odstotkov od površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

1

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na najmanj 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

1

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fi-
zičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posamezni-
kov in nosilcev majhnih kmetij in naložb skupin kmetov 
(sklop B javnega razpisa):

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
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 dodeljena sredstva na podlagi tega 
javnega razpisa.

10 0

ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5
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Maks. št. točk 
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ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun 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, če vsi člani ne 
vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.

0 5

ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 5
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

4

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

3

ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 2
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

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
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata dve točki.

10 0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 40.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev. 

10 0

Skupina kmetov bo ustvarila letno od 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

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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1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.

0 5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 30.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

0 5

Skupina kmetov bo ustvarila letno od 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina kmetov bo ustvarila letno več 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

1

1.5. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem 
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljena 
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

0 10

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj enega 
člana, ki:
– je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec za polni delovni čas ali
– ima status invalidne osebe.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima:
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj 
enega člana, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz 
delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas;
– več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, najmanj enega 
člana, ki ima status invalidne osebe;
– več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe) status invalidskega podjetja.

10 10
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En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec ob vložitvi vloge na javni razpis.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima enega člana, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je 
zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Na kmetiji imajo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleno eno 
osebo za polni delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis zaposleno eno osebo, ki je 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti 
oziroma je zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Najmanj dva člana kmetije sta ob vložitvi vloge na javni razpis pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na 
kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima najmanj dva člana, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti 
oziroma sta zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca.

5 5

Na kmetiji imajo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleni 
najmanj dve osebi za polni delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti zaposleni najmanj 
dve osebi za polni delovni čas.

5 5

Nosilec ali član kmetije ima status invalidne osebe.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima status invalidskega podjetja.

1 1

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 5 5
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba 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, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencem, če ima več kot polovica nosilcev 
kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov, zahtevano izobrazbo. 
Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba 
odgovorne osebe pravne osebe.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo 
po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. 
bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno 
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih 
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani 
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno 
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali 
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).

4 4

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo 
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska 
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

4 4

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo ali 
visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) 
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).

3 3
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Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno 
izobrazbo (5. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja 
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).

1 1

Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno 
izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine 
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za 
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

1 1

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima več kot 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se 
povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na 
območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na podlagi 
tega merila dodelijo skupini kmetov, če ima najmanj polovica njenih 
članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska 
gospodarstva članov skupine kmetov. Povprečno število točk skupine 
kmetov se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine kmetov. 
Upoštevajo se podatki iz RKG na dan vložitve vloge na javni razpis.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 točk ali več.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 450 do vključno 499 točk.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 350 do vključno 449 točk.

4 4

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 250 do vključno 349 točk.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je 150 do vključno 249 točk.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149 točk.

1 1

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
Pri kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na podlagi tega 
merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih na 
problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1 1
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3.3. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno

št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva 
članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene 
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin 
v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov so vključena v izvajaje 
naravovarstvenih ukrepov KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha 
kmetijskih površin v uporabi.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim 
poreklom. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom 
ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov 
vključenih v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim 
geografskim poreklom. 

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 za najmanj 
en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro-
izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 veljavni 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost 
oziroma najmanj eno odločbo o oceni vina o zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 veljavni 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem 
kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost oziroma najmanj eno 
odločbo o oceni vina o zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino 
ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

2 2

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodeli upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.

5 5
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Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014-2020. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi upravičenec eno 
dodatno točko.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov se je leta 2020 preusmerilo 
v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je bila v letu 2020 vključenih 
v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca, članov kmetije oziroma članov 
skupine kmetov v različne oblike pro izvodnega in poslovnega sodelovanja 
v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, gospodarsko 
interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja 
v letu 2020. Članstvo upravičenca oziroma članov kmetije se preveri iz 
uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije pro izvajalcev) oziroma se 
izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti,
– pogodbo o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala 
skupina kmetov.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma član kmetije 
v letu 2020 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni 
sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar pa ne smejo preseči 5 točk. 

5 5

Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član skupine ali 
organizacije pro izvajalcev.

3 3

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član zadruge. 3 3
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član gospodarsko 
interesnega združenja s področja podprte dejavnosti.

1 1

Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član drugih 
oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in 
društvih) s področja podprte dejavnosti.

1 1
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6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE 

INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov.

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020.

10 10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, 
kar se izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko 
šteje uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma 
večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni 
razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz vloge na 
javni razpis. 

10 10

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je lastnik veljavnega patenta 
oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo 
veljaven patent, na katere se naložba nanaša.

5 5

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je vključen v izvajanje projekta 
evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
s hmeljem, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo, kar je razvidno vloge na javni razpis. 

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena 
v to naložbo.

4 4
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Rezultat naložbe bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke 
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo najmanj 
dva nova kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov, uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki 
so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki 
so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke 
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo en nov 
kmetijski pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljavni patent.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakov iz 
vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na gojenje odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« 
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za 
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.

10 10

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki 
so vključena v to naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih 
zemljišč za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za 
najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih 
zemljišč za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za 
najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5 5

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 51 odstotkih 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
51 odstotkih površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 51 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

5 5
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Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo rezultat 
naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
36 odstotkov do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo rezultat 
naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
36 odstotkov do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 36 do manj kot 
51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
36 do manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v to naložbo.

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov na površini najmanj 1 ha. 3 3
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

3 3

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 21 do manj 
kot 31 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo rezultat 
naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
21 odstotkov do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo rezultat 
naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
21 odstotkov do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 21 do manj kot 
36 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
21 do manj kot 36 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 21 do vključno 35 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo rezultat 
naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za najmanj 
11 odstotkov do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2 2
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Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 11 do 
manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 11 odstotkov do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

2 2

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na vsaj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
11 do manj kot 21 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 5 do 
manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč za 
najmanj 5 odstotkov do manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1 1

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega vsaj 5 manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
5 do manj kot 11 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč 
na najmanj 5 do manj kot 11 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

1 1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C javnega razpisa):

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 5)

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe). 
Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi 
tega javnega razpisa.

10 10

ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7 7

ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno 
12 odstotkov.

5 5

ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 3 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1 1
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavnega ali dvostavnega 
knjigovodstva iz evidence AJPES), se številu točk po posameznih ocenitvah 
doda 1 točka.

10 0

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 40.000 evrov do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do vključno 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do manj kot 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

2

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvaja kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge 
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se številu točk 
po posameznih ocenitvah doda 1 točka.

10 0

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 50.000 evrov do vključno 60.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 30.000 evrov do manj kot 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM skupnega 
prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v prvem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

0 10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 60.000 evrov do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov do vključno 
80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 evrov do vključno 
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov do manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 evrov do vključno 
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 evrov do vključno 
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 evrov do vključno 
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka na enoto vloženega dela iz 
poslovanja skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvaja kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih 
plačil v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

0 10

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od 60.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno 
več kot 70.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno 
več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno 
več kot 50.000 evrov do manj kot 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila letno 
več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

4

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

3

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo 
ustvarila letno več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno 
naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2020 (B) 
in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina 
letnih prihodkov iz poslovanja/skupna priznana vrednost naložbe.

10 0
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1

1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja 
samo za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni meri) 
in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

0 10

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)

Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan 
objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno 
skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za vsaj 
1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj 
podjetja s pogodbe z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur raziskovalnega 
dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne 
in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS). Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva: 
agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.

5 5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

5 5

Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz 
drugih področij.

4 4

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela.

3 3

Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur 
raziskovalnega dela z drugih področij.

2 2

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je 
vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

5 5

3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 8 8
3.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH 

OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima več kot 
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se 
povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, če ima najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalce ali zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe, več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Ocenjuje se povprečno število točk, ki jih prejme skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalce ali 
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
deli s številom vseh članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6 6
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je 500 točk ali več.

6 6

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. Povprečno 
število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge je 
od 450 do vključno 499 točk.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 350 do vključno 449 točk.

4 4

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. Povprečno 
število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge je 
od 250 do vključno 349 točk.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je od 150 do vključno 249 točk.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je do vključno 149 točk.

1 1

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih 
območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

1 1

3.3. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva članov skupine pro-
izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije 
KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena 
v naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha 
kmetijskih površin v uporabi.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 13 13
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim 
geografskim poreklom. Upravičenec oziroma član skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, izkazuje 
vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz 
sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, se točke dodelijo upravičencem, pri katerih je 
najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme 
kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom.

5 5
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko 
pro izvodnjo.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljavni certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode 
iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena 
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna 
posebnost, višja kakovost.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost 
oziroma najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 
veljavni certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode 
iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost oziroma 
najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščitenim geografskim poreklom: 
vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

2 2

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v letu 2020 
vključenih v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupina pro izvajalcev, 
organizacija pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020.

3 3
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Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2020 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja.

3 3

Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je leta 2020 
preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja. 

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil leta 2020 vključen v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj 50 odstotkov članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo leta 2020 
vključenih v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu 2020.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– s potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2020 najmanj 
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar 
pa ne smejo preseči 5 točk.

5 5

Upravičenec je skupina ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo.

5 5

Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev. 4 4
Upravičenec je član zadruge. 4 4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja podprte 
dejavnosti.

3 3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.

3 3

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov.

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020. 

10 10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, 
kar se izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 40 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta z navedbo 
njegovih konstrukcijskih elementov.

2 2
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Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 odstotkov in manj kot 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta z navedbo 
njegovih konstrukcijskih elementov.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Pri ugotavljanju rezultata naložbe, se kot nov kmetijski pro izvod lahko šteje 
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih 
rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz vloge na 
javni razpis.

10 10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice 
za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se 
naložba nanaša. 

5 5

Upravičenec oziroma najmanj en član skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je vključen v izvajanje 
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin pro izvajalcev ali organizacij 
pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
s hmeljem, ki so vključena v to naložbo.

5 5

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin pro izvajalcev ali organizacij 
pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 
20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je 
razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Rezultat naložbe bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupin ali organizacij pro izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to 
naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to 
naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2
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Rezultat naložbe bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.
V primeru kolektivne naložbe, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupin ali organizacij pro izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo en nov kmetijski pro izvod na njihovih 
kmetijskih gospodarstvih.

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljavni patent.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob 
vložitvi vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na gojenje odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat 
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup 
opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki 
ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.

10 10

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki 
so vključena v to naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih 
zemljišč za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen ogrevanja rastlinjakov za 
najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5 5

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 51 odstotkih 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
51 odstotkih površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v to naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 51 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, vključenih v to naložbo.

5 5

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 36 do manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 36 do manj kot 
51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
36 do manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

4 4

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 36 do manj kot 51odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v to naložbo.

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov na površini najmanj 1 ha. 3 3
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

3 3

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov 
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 21 do manj 
kot 31 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 21 do manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 21 do manj kot 
36 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
21 do manj kot 36 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 21 do vključno 35 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

3 3

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za namen namakanja kmetijskih 
zemljišč za najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 11 do 
manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2 2

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

2 2
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na vsaj 11 do manj kot 
21 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
11 do manj kot 21 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč na 
najmanj 11 do manj kot 21 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

2 2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za namen namakanja za najmanj 5 do 
manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za namen namakanja kmetijskih zemljišč 
za najmanj 5 do manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1 1

Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika in obsega vsaj 5 manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči na najmanj 5 do manj kot 
11 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito na najmanj 
5 do manj kot 11 odstotkov od površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v to naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč 
na najmanj 5 do manj kot 11 odstotkov od površine kmetijskih zemljišč, 
vključenih v to naložbo.

1 1

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 28. členu Uredbe, razen v prvem in drugem odstavku 
28. člena Uredbe.

8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 

dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu 
Uredbe.

2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto 
upravičenca, in sicer:

– Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih 

podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in 
naložbe skupin kmetov,

– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posa-
meznikov in pravnih oseb.

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-
britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

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

8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve 
take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 
28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis in zahte-
vek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je 
vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za 
pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skla-
du s cilji operacije.

9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zah-
tevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu 
Uredbe.

2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe:

a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
o neizterljivosti DDV«;
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b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo 
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka 
oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o jav-
nem naročanju – ZJN 3«;

c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava 
upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upraviče-
ne stroške«;

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte 
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokrože-
no vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami 
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene ta-
ble ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna 
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim 
odstavkom 102. člena Uredbe.

3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
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, fi-
nančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami 
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem pla-
čilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pri-
pravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, 
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku 
za predplačilo priloži bančno garancijo.

5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene 
v razpisni dokumentaciji.

10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in 

106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-

čenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še ob-
veznosti iz 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. 
in 17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:

a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjeva-
nje obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena 
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se 
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:

– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni de-
lovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;

– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali 
dijak.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli 
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podat-
kov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije 
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletišču ARSKTRP.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziro-
ma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene 
v 109. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

 

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  
 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

Ime oz. naziv skupine proizvajalcev  
Odgovorna oseba  
Datum priznanja  
Številka odločbe MKGP  
 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

Ime oz. naziv zadruge  
Odgovorna oseba  
Število članov zadruge, ki izvajajo  kolektivno 
naložbo 

 

Število vseh članov zadruge  
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3.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
…….      
 

4. SKUPINA KMETOV 

4.1. Podatki o skupini kmetov 

Ime oz. naziv skupine kmetov zadruge  
Vodilni partner  
Odgovorna osebe (v primeru pravnih oseb ali s .p. 
posameznikov) 

 

Število članov skupine kmetov  
 

4.2. Podatki o članih skupine kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe ali s.p. 
posameznika 

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
 

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI 

Vrsta naložbe  
Lokacija naložbe  
Datum izdaje odločbe ARSKTRP  
Številka odločbe ARSKTRP  
Datum zaključka naložbe  
 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  

Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
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 Ob-2593/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za financiranje štipendij 

Ministrstva za kulturo za podiplomski študij  
in izpopolnjevanje v državah izven držav članic 

Evropske unije z začetkom v študijskem letu 
2021/22 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2021)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje, da objavlja Javni razpis za financiranje štipendij 
Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopol-
njevanje v državah izven držav članic Evropske unije 
z začetkom v študijskem letu 2021/22 (razpis, oznaka 
JPR-ŠTIP-2021).

Predmet razpisa je štipendiranje za podiplomski 
študij (druga ali tretja bolonjska stopnja) in izpopolnje-
vanje v državah izven držav članic Evropske unije, na 
področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in podro-
čju kulturnega menedžmenta.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, znaša 35.154,00 EUR.

Razpis bo trajal od 30. 7. 2021 do 30. 8. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 30. 7. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2592/21

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov v lasti Občine Brezovica
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 

pri Ljub ljani, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 

ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partner-
stvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov 
v lasti Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 97/21, v nada-
ljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave 
v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za iz-
vedbo projekta energetskega pogodbeništva za energet-
sko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
https://www.brezovica.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Občina Brezovica
Naslov: Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri 

Ljub ljani
Zakoniti zastopnik: Metod Ropret, župan
Kontaktna oseba: Ana Miklič
Telefon: +386 1 360 17 70
Elektronski naslov: info@brezovica.si
Spletna stran: https://www.brezovica.si/
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izved-

bo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov v lasti Občine Brezovica«

Številka javnega razpisa: 360-1/2021-3
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energet-
ske prenove objektov v lasti Občine Brezovica (Uradni 
list RS, št. 97/21)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Ob-
čine Brezovica, in ki so navedeni v nadaljevanju pred-
metnega poglavja.

Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je 
razdeljen na dva sklopa:

– Sklop 1: Celovita energetska prenova javnih 
objektov v lasti Občine Brezovica,

– Sklop 2: Delna energetska prenova javnih objek-
tov v lasti Občine Brezovica.

Gospodarski sub jekti lahko podajo prijavo samo za 
oba sklopa skupaj.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega:

Sklop 1:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Objekt PŠ Rakitna Rakitna 54, 1352 Preserje Parc. št. 126/1, ko 1652

ID stavbe 1652-334
Objekt Vrtec Vnanje Gorice Nova pot 9, 1351 Brezovica pri Ljub ljani Parc. št. 537/9, ko 1724

ID stavbe 1724-810
Objekt Dom krajanov Vnanje Gorice Nova pot 5, 1351 Brezovica pri Ljub ljani Parc. št. 531/5, ko 1724

ID stavbe 1724-808
Zdravstveni dom Podpeč Jezero 1, 1352 Preserje Parc. št. 362/29, ko 1703

ID stavbe 1703-469

Sklop 2:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Podpeč Jezero 1, 1352 Preserje Parc. št. 362/29, ko 1703

ID stavbe 1703-469

Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti 
v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov, se lahko posa-
mezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah, ki se 
nahajajo v okolici stavb iz predhodnih odstavkov, če 
so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.
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Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka 
lahko koncedent v fazi izvedbe javnega razpisa s skle-
pom župana lahko razvršča med seznami iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posa-
mezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posa-
mezen seznam negospodarna ali bi njegova uvrstitev 
v posamezen seznam v tolikšni meri ovirala izvedbo 
tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo 
celotnega projekta.

V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje konč-
nih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor 
objektov iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je 
njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi uskla-
jevanje s pogoji mnenjedajalcev oziroma upravljavcev 
v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to 
lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z do-
ločbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene konce-
sijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 9. 9. 2021 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 

na naslov Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 
Brezovica pri Ljub ljani. Prijave morajo ne glede na način 
dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgo-
raj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno 
prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri 
Ljub ljani, dne 9. 9. 2021 ob 10.05.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 

in ponderiranje bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2022.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elemen-
ti javnega razpisa preko elektronske pošte info@bre-
zovica.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za 
energetsko prenovo objektov v lasti Občine Brezovica«. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpi-
som je 23. 8. 2021 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se 
na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem 
času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in 
bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Občina Brezovica

Št. 302-3/2021 0403 Ob-2595/21
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševa-

nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 
164/20), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sred-
stev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07, 41/14, 32/15, 
48/16), Odloka o proračunu občine Krško za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 1/20, 160/20, 44/21) in Mnenja o skla-
dnosti sheme »de minimis« pomoči pri Ministrstvu za 
finance (št. priglasitve: M001-5874572-2014/I), objavlja 
Občina Krško

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško za leto 2021

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra-

tnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih 
ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem 
obdobju od 16. 9. 2020 do 21. 9. 2021 na območju ob-
čine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku-
mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz-
stavah

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in 

združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev na-

menjenih za izvedbo javnega razpisa je 135.000 EUR in 
so zagotovljena na proračunskih postavki 5220 Razvoj 
malega gospodarstva – sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih 
znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 110.000 EUR
b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR
c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR



Stran 1670 / Št. 125 / 30. 7. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR
e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 

in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V ko-
likor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva 
ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena 
na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. V kolikor bo kljub temu, glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna »enotna« podjetja, ki izpol-

njujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih 
družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja:

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od na-
slednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 
presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
700.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 350.000 EUR
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od 

naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne 

presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 

8.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR.
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se 

vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upošte-
vajo)

1.3. Strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih

1.4. Izraz »enotno« podjetje pomeni vsa podjetja, 
ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do 
d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež de-
javnosti na območju občine Krško. Do sredstev je upra-
vičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven obči-
ne Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, 
v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih 
za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško (v 
tem primeru mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma 
izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni 
enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v za-
varovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe 
s stalnim bivališčem v občini Krško zaposlene za ne-
določen čas). Če ima podjetje sedež dejavnosti izven 
občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se 
nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

b) opravljajo po SKD 2008 dejavnost N77 Dajanje 
v najem in zakup,

c) opravljajo naslednje dejavnosti iz področja 
F gradbeništvo po SKD 2008: F41.200 Gradnja sta-
novanjskih in nestanovanjskih stavb, 42.110 Gradnja 
cest, F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic, 
F42.130 Gradnja mostov in predorov, F42.210 Gradnja 
objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline, 
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 
elektriko in telekomunikacije, F42.910 Gradnja vodnih 
objektov, F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gra-
dnje, F43.110 Rušenje objektov, F43.120 Zemeljska 
pripravljalna dela, F43.130 Testno vrtanje in sondiranje, 
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela, F43.342 Ple-
skarska dela, F43.390 Druga zaključna gradbena dela, 
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela, F43.990 
Druga specializirana gradbena dela,

d) opravljajo dejavnosti iz področja G trgovina po 
SKD 2008, (upravičene dejavnosti iz področja trgovine 
pa so: G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, 
G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
koles, trgovina z njihovimi deli in opremo, G47.220 Tr-
govina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom 
in mesnimi izdelki, G47.761 Trgovina na drobno v cve-
tličarnah, G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah z očali),

e) v primeru, da ima podjetje registrirano več de-
javnosti, ni upravičeno do dodelitve sredstev za zgoraj 
navedene neupravičene dejavnosti, za ostale dejavnosti 
pa se lahko prijavi,

f) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine 
Krško ali do države (FURS itd.),

g) so v postopku izvršbe zaradi neporavnanih ob-
veznosti,

h) so v lastništvu ali solastništvu Občine Krško,
i) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku 

prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije,

j) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju 
in prestrukturiranju družb v težavah, in sicer je podjetje 
v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:

– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s pre-
nesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpo-
klicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevre-
dnotenja;

– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala 
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti 
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz 
prevrednotenja;

– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali 
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi 
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje,
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k) so za isti namen že ali še bodo pridobila sred-
stva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih 
javnih virov,

l) imajo podeljeno koncesijo.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 

ukrepe, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob-
dobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, 
ki je določen za oddajo vlog (razen pri ukrepu C – sejmi, 
kjer so navedeni drugačni pogoji).

4. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več 
ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlo-
go. Za vsak ukrep mora oddati posebej vlogo, vsako 
v svoji kuverti.

5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto 
instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva na pod-
lagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri po-
moči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

6. Skupni znesek pomoči de minimis, dode-
ljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev drža-
ve, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

8. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na raz-
pis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge 
vseh vlagateljev – med seboj povezanih podjetij, zavr-
njene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih 
krvnih sorodnikov v ravni vrsti do vključno drugega kole-
na in stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, njihovih 
sorodnikov po svaštvu do vštetega drugega kolena ali 
njihovih zakonskih ali izven zakonskih partnerjev. Isti la-
stnik več gospodarskih družb ali s.p. se lahko prijavi na 
razpis le z eno gospodarsko družbo ali s.p.

9. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stro-
ških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne 
osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci, se 
pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa 
(z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so: 
dajatve, ki jih predpisuje država, npr. carina; špedicijske 
storitve, transportni, potni ali tovorni stroški, stroški em-
balaže, pakiranja, nakladanja, poštnine, dostave, mon-
taže, zavarovanja itd.

10. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila 
delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so 
bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresnič-
nih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila po-
godbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, 
je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v en-
kratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku 
za naslednjih pet let.

11. V primerih, ko podjetje pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, 
omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod 
pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funk-

cionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, 
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja, član po-
slovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 
5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 
ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o skleni-
tvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem 
razpisu, kar bo razvidno tudi iz zapisnikov, ki se bodo 
v postopku javnega razpisa pripravili.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vla-

ganj v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme za 
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano 
in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih 
pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi usta-
novitve novega podjetja, razširitve obstoječega podje-
tja ali zaradi uvajanja novega pro izvodnega oziroma 
storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, 
energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, iz-
boljševanje kakovosti pro izvodov in storitev itd).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podje-

tja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo 
v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme oziro-
ma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko 
znanje),

– investicija, ki je predmet subvencije, mora biti 
izvedena na območju občine Krško in se mora ohraniti 
v občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma 
se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo 
sodobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila 
o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega 
roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,

– posamezni upravičenec se lahko na ta ukrep pri-
javi le s tremi investicijami, ki predstavljajo zaključeno 
celoto (kot ena investicija se upošteva eno osnovno 
sredstvo z eno inventarno številko).

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25 % upravičenih stroškov posamezne 

investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od sku-
pno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 

opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni 
inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za 
katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko 
opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v ko-
likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 
nabavna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem 
mora biti nabavna vrednost posameznega računa naj-
manj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, 
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva 
(različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), ko-
pirnih strojev, igralnih avtomatov, promocijskih aktivnosti 
(npr. reklamnih tabel, panojev, spletnih strani itd.), opre-
me za varovanje in video nadzor, nepremičnin, šotorov, 
pregradnih sten, cerad, kontejnerjev, elektrokomunika-
cijske opreme in storitev, ogrevalne opreme, sanitar-
ne opreme, klimatskih naprav, odsesovalnih sistemov, 
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čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, 
snežnih frez in plugov, mulčerjev, visokotlačnih čistilnih 
naprav, gradbenih odrov; transportnih sredstev, ki so 
namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prome-
tu; opreme, ki je sestavni del zgradbe in je vgrajena 
v objekt pri visoki gradnji (npr. dvigala, samozapiralna 
vrata, dimniki itd.) in nizki gradnji (npr. poligoni, platoji, 
igrišča itd.); prav tako se ne upoštevajo stroški za nakup 
in gradnjo nepremičnin,

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost in-
vesticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti pred-
meta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem 
obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije 
pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v tem 
razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), zato 
je potrebno priložiti amortizacijski načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, li-
cence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali 
certifikat s strani pooblaščenih institucij.

c) Nakup nove pro izvajalne/storitvene opreme ali 
nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb. V na-
sprotnem primeru ni upravičen strošek, kadar gre za 
nakup:

– med krvnimi sorodniki v ravni vrsti do vštetega 
drugega kolena (starši, stari starši, otroci, vnuki) ali 
stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (bratje, sestre, 
nečaki, nečakinje, strici, tete), sorodniki po svaštvu do 
vštetega drugega kolena (tasti, tašče, zeti, snahe, očimi, 
mačehe, pastorski, pastorke, svak, svakinja), med za-
koncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupno-
sti ter med oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, 
rejnikom ali rejencem,

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo, če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe,

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo,

– med povezanimi družbami, ki se skladno z določili 
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za 
povezane družbe.

Merila za ocenjevanje vlog ukrepa A:
Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnje-

vanja pogojev in meril tega javnega razpisa. V spodnji 
tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na pod-
lagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Vloge bodo 
razvrščene na podlagi prejetega števila točk od najve-
čjega števila do najmanjšega števila točk.

Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števi-
la točk iz tabele »Kategorija meril« po naslednjih kriterijih: 

Število točk  % višine pomoči
od 41 do 53 25 %
od 36 do 40 23 %
od 31 do 35 20 %
od 26 do 30 18 %
od 21 do 25 15 %
od 16 do 20 13 %
od 11 do 15 10 %
od 5 do 10 7 %

0 točk 0 %

Sredstva se bodo glede na število doseženih točk 
procentualno (%) dodeljevala na podlagi zgornje tabele 
višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev 
manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se 
bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom 
sorazmerno znižal.

Posamezna vloga lahko pri vsaki kategoriji meril 
dobi točke samo enkrat.

z. št. Kategorija meril Točke
1. Vrsta investicije – nakup nove pro izvajalne/storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic zaradi:

1.1. Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata 17
1.2. Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega pro izvoda ali storitve 15
1.3. Širitve oziroma modernizacije pro izvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami 13
2. Trenutno število zaposlenih (s.p. se po zakonodaji NE šteje med zaposlene osebe)

2.1. 0 zaposlenih 0
2.2. od 1 do 5 zaposlenih 7
2.3. od 6 do 10 zaposlenih 12
2.4. 11 in več zaposlenih 16
3. Prejemnik sredstev Občine Krško

3.1. Podjetje ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa A – investicije od Občine Krško 15
3.2. Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa A – investicije od Občine Krško 0
4. Urejenost vloge

4.1. Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji 5
4.2. Vsebina vloge NI urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji 0

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup 

nove opreme in nematerialnih investicij
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)
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d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis

e) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene 
investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo itd.) in stro-
škovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (na-
vedite specifikacijo posameznih stroškov investicij in 
številke računov brez DDV in z DDV, datume plačila ra-
čunov, skupno vrednost vseh prijavljenih investicij brez 
DDV in z DDV)

f) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so 
nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije raču-
nov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis 
prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno 
razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), kupo-
prodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta, licence 
itd. V primeru leasinga je potrebno priložiti amortizacijski 
načrt. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za kate-
ro vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se 
uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, 
opreme, serijska številka opreme itd.)

g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku-

mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na 

državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva 
tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov sveto-
valnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne 
dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne 
razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev ali 
posojil za razširitev pro izvodnje oziroma za tehnološke 
posodobitve. Sredstva niso namenjena prijavam na raz-
pise aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod za 
zaposlovanje (npr. usposabljanje na delovnem mestu, 
javna dela itd.).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja 

ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki 
svetovalnih storitev za namen prijave na državne in 
mednarodne javne razpise,

– med državne in mednarodne javne razpise, ki 
so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za bla-
go, storitve ali gradbena dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta raz-
pis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega 
svetovanja ali drugih javnih virov,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila 
o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega 
roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov zunanje 

svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od sku-
pno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetoval-

nega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali 
izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne 
dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali med-
narodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna doka-
zila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziro-
ma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi 
obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davč-
nega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– svetovalne storitve niso namenjene prijavam na 
razpise in pozive aktivne politike zaposlovanja, ki jih 

izvaja Zavod za zaposlovanje (npr. usposabljanje na 
delovnem mestu, javna dela itd.),

– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih 
storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene 
stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni 
razpis, ki je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve 

za izdelavo razpisne dokumentacije
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)

d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis

e) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih 
svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, 
datum in kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za 
kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis 
vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobre-
nih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija 
ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija 
svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih 
svetovalnih stroškov in računov brez DDV in z DDV, da-
tume plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih 
svetovanj brez DDV in z DDV)

f) Dokazila o izvedenem svetovanju ter stroških, 
ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije 
besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na 
javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopi-
je računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje 
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz ka-
terega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se 
nanaša), pogodbe itd.

g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep B.

C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz-
stavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podje-
tij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta 
način promovirajo razvoj svojih pro izvodov in storitev 
potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja 

ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo 
sejma ali razstave doma ali v tujini,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila 
o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega 
roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog 
(razen pri mednarodnih sejmih, pri katerih je potrebno 
plačilo po predračunu z datumom, ki je pred tem raz-
pisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred razpisnim 
rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem razpi-
snem obdobju).

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov promocijskih 

aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od sku-
pno razpisanih sredstev za ta ukrep,

– intenzivnost pomoči iz prve in druge alineje je 
lahko višja, kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva ne-
porabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med 
upravičence znotraj tega ukrepa do višine 70 % upravi-
čenih stroškov.
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Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice na določe-

nem sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški 

prenočišč udeležencev na sejmu in prevozni stroški raz-
stavnih eksponatov, stroški reprezentance.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sej-

mih in razstavah
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)

d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis

e) Podroben vsebinski opis izvedenega promocij-
skega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (ka-
terega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za ude-
ležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in 
promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih 
stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocij-
skih stroškov in računov brez DDV in z DDV, datume 
plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih sve-
tovanj brez DDV in z DDV)

f) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razsta-
vah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču-
nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz 
katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša). Razen pri mednarodnih sejmih, pri katerih 
je potrebno plačilo po predračunu z datumom, ki je pred 
tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred raz-
pisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem 
razpisnem obdobju.

g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep C.

D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in nji-

hovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in doda-
tnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in 
v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem 
delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema po-
moč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v ome-
jenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna 
področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in majhna eno-

tna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se 
udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobra-
ževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in 
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene 
vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter pred-
videno število udeležencev),

– upoštevajo se le posebna usposabljanja in do-
datna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti 
podjetja, ki jo podjetje dejansko opravlja (seminarji, po-
sveti, tečaji uporabe novih tehnologij, strojev, orodij, 
demonstracijske predstavitve, specialistična izobraže-
vanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena 
pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih 
in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje 
izobrazbe),

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila 
o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega 
roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45 % upravičenih stroškov posebnih 

usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od sku-
pno razpisanih sredstev za ta ukrep,

– intenzivnost pomoči iz prve in druge alineje je 
lahko višja, kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva ne-
porabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med 
upravičence znotraj tega ukrepa do višine 70 % upravi-
čenih stroškov.

Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotiza-

cije, stroški najema prostorov in opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški 

prenočišč predavateljev in udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposab-

ljanje in dodatno izobraževanje
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa 

iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši 
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je 
elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)

d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis

e) Izdelan letni program izobraževanja in uspo-
sabljanj podjetja za leto 2021 (vrste programov izo-
braževanj in usposabljanj ter predvideno število ude-
ležencev)

f) Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj 
in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposa-
bljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, 
število udeležencev, poimenski seznam udeležencev 
in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na 
izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno 
razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali 
usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih stro-
škov in računov brez DDV in z DDV, datume plačila 
računov, skupno vrednost vseh prijavljenih izobraževanj 
brez DDV in z DDV)

g) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobra-
ževanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem 
obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču-
nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz 
katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun 
se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziro-
ma vabilo in program posameznega izobraževanja ozi-
roma usposabljanja (v kolikor za izvedeno izobraževanje 
ne izdajajo potrdil)

h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep D.

E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in 
združenj na področju podjetništva

Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih 
strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, 
ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udele-
žujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za pod-
jetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, 
seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredova-
nje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna 
za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega 
okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti registrirano 

na podlagi Zakona o društvih,
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– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v ob-
čini Krško in opravljati dejavnost na območju občine 
Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s prido-
bitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki 
so se izvajale v razpisnem obdobju,

– upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu z da-
tumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega 
datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40 % upravičenih stroškov za posame-

zen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v te-

kočem koledarskem letu, ne sme presegati 25 % od sku-
pno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozi-

jev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški 
udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti 
(gradiva, medijsko obveščanje),

– neupravičeni stroški: stroški občnega zbora, zbo-
ra članov društva ipd., koledarji itd.

Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva 

in združenja
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in sprejemanju 

razpisnih pogojev
c) Kopija odločbe od Upravne enote o vpisu društva 

v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje
d) Kopija temeljnega akta društva (statut oziroma 

pravila o delu), iz katerega je razvidna dejavnost društva 
in odraža zadnje dejansko stanje

e) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave 
o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po-
slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma prijave na razpis

f) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in 
finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 
2020

g) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela 
društva oziroma združenja za leto 2021

h) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih pro-
gramskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem ob-
dobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifika-
cija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost 
vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila 
računov)

i) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti dru-
štva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili 
plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in dokazil 
o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcij-
skem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno 
na kateri račun se nanaša)

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za 
ukrep E.

V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena 

razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je 
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za odda-
jo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno 
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem 
posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti 
urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani do-
kumentaciji.

Poleg zahtevane dokumentacije, ki je navedena 
pri vsakem ukrepu posebej, lahko komisija naknadno 
zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo 
o resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni 
razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno 
v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpi-
su. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno 
za namene ocenjevanja.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu 

morajo prispeti najkasneje do torka, 21. 9. 2021, na 
naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep 
posebej v ločeni kuverti. Pisne vloge morajo biti poslane 
v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja 
in označene za vsak ukrep posebej z oznako:

A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – nakup 
opreme in nematerialnih investicij, 302-4/2021«

B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – sveto-
valne storitve, 302-5/2021«

C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – promo-
cija na sejmih in razstavah, 302-6/2021«

D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – uspo-
sabljanje in izobraževanje, 302-7/2021«

E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – strokov-
na društva in združenja, 302-8/2021«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopol-
nijo. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem 
roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravo-
časno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogle-
dom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Krško ter pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema 
podpisane pogodbe na Občino Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom 
v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik 
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane 
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.
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Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vlo-
žena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno 
po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pri-
tožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si 
v rubriki javni razpisi in objave ali pa jo lahko zaintere-
sirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, 
tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, ura-
dne dni od 8. do 11. ure.

Občina Krško

Št. 603-0002/2021-1 Ob-2598/21
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka 
o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na po-
dročju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 74/21), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje razvojnih projektov na področju 
terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova 

Gorica za leto 2021
I. V letu 2021 se bodo v skladu z Letnim programom 

sofinanciranja programov in razvojnih projektov na po-
dročju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2021, št. 007-0017/2020-1 z dne 3. 5. 
2021, iz proračunskih sredstev Mestne občine Nova Go-
rica sofinancirali razvojni projekti, k izkazujejo delovanje 
na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe 
starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave.

Razvojni projekt predstavlja nabor aktivnosti izva-
jalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opre-
deljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe. Za namen tega odloka se pod pojmom razvojni 
projekt štejejo aktivnosti na področju aplikativnih razi-
skav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitaliza-
cije, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih 
sodobnih tehnologij in z njimi povezanih izobraževalnih 
dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi usta-
novami in podjetji ter drugimi ustanovami, ki povezujejo 
terciarno izobraževanje z inovacijami, raziskovanjem 
z lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ci-
ljem spodbujanja napredka obstoječih in novih podjetij 
na osnovi znanja in novih tehnologij. Razvojni projekti 
morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplom-
skega študija.

Predmet tega javnega razpisa niso vlaganja v na-
kup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme.

II. Višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 
20.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico 
do spremembe višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2021.

III. Za upravičence po tem javnem razpisu se štejejo 
prijavitelji, ki so pravne osebe in ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje (v nadaljnjem besedilu prijavitelji):

– za sofinanciranje razvojnih projektov: prijavitelji 
so pravne osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju 
mestne občine, so vpisani v razvid visokošolskih ali 
višješolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport ter izvajajo razvojni projekt na območju 
mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov na področju 
terciarnega izobraževanja oziroma jih imajo opredeljene 
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje razvojnih 
projektov,

– imajo za izvajanje razvojnih projektov zagotovlje-
na lastna sredstva,

– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih 
sredstev,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov iz 
preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene 
dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z do-
govorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti 
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne 
izpolnjuje pogoja za prijavo,

– prijavitelji dovoljujejo objavo podatkov o prijavite-
lju in o prijavljenem programu in/ali razvojnem projektu 
z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani 
mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do infor-
macij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Za prijavitelje se ne štejejo sub jekti po Zakonu o go-
spodarskih družbah.

IV. Mestna občina bo sofinancirala samo upraviče-
ne stroške razvojnega projekta. Neupravičeni stroški ra-
zvojnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi 
upravičenec. Upravičeni stroški razvojnega projekta so 
materialni stroški (brez vlaganj v nakup oziroma vzdrže-
vanje nepremičnin ali opreme), stroški dela, najemnine, 
ostali stroški vezani na izvajanje prijavljenega razvojne-
ga projekta. Vsi upravičeni stroški se morajo nanašati na 
prijavljeni razvojni projekt.

Upravičeni stroški po tem odloku so stroški, ki izpol-
njujejo vse spodaj navedene pogoje:

– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni 
razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega 
razvojnega projekta,

– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi 
ter podprti z dokazili,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje ra-

zvojnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega 
razpisa zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vred-
nosti razvojnega projekta, hkrati pa višina zaprošenega 
zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se 
glede na višino razpisanih sredstev določi z Letnim pro-
gramom sofinanciranja programov in razvojnih projektov 
na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini 
Nova Gorica, ki je del razpisne dokumentacije.

V. Na javni razpis lahko prijavi prijavitelj največ en 
razvojni projekt.

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati 
vse zahtevane podatke in priloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
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stne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod 
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo 
tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine 
Nova Gorica (pritličje občinske stavbe, soba 12).

VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali se odda osebno v sprejemni pisarni 
Mestne občine Nova Gorica (pritličje občinske stavbe, 
soba 12) z oznako »Javni razpis sofinanciranje razvojnih 
projektov na področju terciarnega izobraževanja – Ne 
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno 
ime in naslov prijavitelja.

Rok za prijavo na javni razpis je do petka, 20. 8. 
2021, do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, 
to je do petka, 20. 8. 2021, do 10. ure, prispe na naslov 
naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naroč-
nika (pritličje občinske stavbe, soba 12).

Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo, spreminja ali 
umakne do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnje-
vanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa 
navesti tudi: Dopolnitev vloge – Ne odpiraj.

Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih 
dni od izteka roka za prijavo na javni razpis in ga bo vo-
dila strokovna komisija.

Prijavo, ki ni pravočasna, ni predložena na obraz-
cih razpisne dokumentacije ali je ni vložila oseba, ki ne 
more biti prijavitelj po tem odloku, pristojni organ zavrže 
s sklepom.

Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga for-
malno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih 
dni od dneva odpiranja pisno pozove prijavitelja k do-
polnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v ti-
stem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje razvojnega 
programa, in sicer v roku petih delovnih dni od vročitve 
poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev, 
dodatne dopolnitve vloge niso možne. Če prijavitelj vlo-
ge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo 
zavrže s sklepom.

VII. Izbrani razvojni projekti bodo sofinancirani 
na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih razvojnih 
projektov: vsebina razvojnega projekta (do 30 točk), 
utemeljenost in pomen razvojnega projekta za Mestno 
občino Nova Gorica (do 30 točk), aktualnost in inovati-
vnost razvojnega projekta (do 10 točk), jasnost zasta-
vljenih ciljev razvojnega projekta ter njihova realnost 
izvedljivost (do 10 točk), metode dela (do 10 točk), 
finančno vrednotenje izvedbe razvojnega projekta (do 
10 točk). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji.

Končno število točk za posamezno prijavo se izra-
čuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani 
komisije. Najvišje možno število točk za posamezen 
razvojni projekt je 100 točk. V sofinanciranje se uvrstijo 
razvojni projekti, ki prejmejo najmanj 70 točk.

Sofinancira se razvojne projekte, ki dosežejo višje 
število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino 
razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje 
odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostu-
jejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za 
zadnji razvojni projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, 
se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev neraz-
porejen.

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 
45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova 
Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju pro-
gramov in razvojnih projektov na področju terciarnega 
izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica izdala po-

sameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v uprav-
nem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna 
občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu 
z določili 20. člena odloka. V letu 2021 bo mestna občina 
odobrena sredstva za sofinanciranje razvojnih projektov 
nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju 
proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja 
sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji razvojnega 
projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni doku-
mentaciji.

VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na 
tel. 05/335-01-60 (Marinka Saksida) ali pišete na elek-
tronski naslov marinka.saksida@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 410-0053/2021-12 Ob-2607/21
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o pro-
stovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – 
popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) 
(Uradni list RS, št. 21/18), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Pravilnika o področjih pro-
stovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 
60/11, 29/16), Pravilnika o sofinanciranju programov, 
ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov 
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21) 
(v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine 
Divača za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 7/21), Popravka Odloka o proračunu Občine Divača 
za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/21), 
Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Sklepa županje Obči-
ne Divača o začetku postopka izvedbe javnega razpisa 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev 
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet dru-
gih razpisov v Občini Divača – za leto 2021, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje  

izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem  
interesu in niso predmet drugih razpisov  

v Občini Divača – za leto 2021  
(v nadaljevanju: Javni razpis)

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolod-
vorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; 
MŠ: 5882974.

2. Predmet Javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev in so-

financiranje programov izbranih izvajalcev, ki niso pred-
met drugih razpisov v Občini Divača ali se financirajo iz 
drugih proračunskih postavk v Občini Divača, so v šir-
šem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača 
oziroma za občane Občine Divača v letu 2021.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Javnega razpisa 
niso namenjena za sofinanciranje

– programov redne – obvezne dejavnosti (zakon-
ska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovlje-
na sredstva iz drugih virov,

– investicij.
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3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list 

RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
(Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o prostovoljstvu 
(ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), 
Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list 
RS, št. 21/18), Pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpi-
sniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnik 
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in 
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni 
list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravil-
nik), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2021 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/21), Popravek 
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2021 (Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 9/21), Statut Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15, 55/17, 4/19), Sklep županje Občine Divača o za-
četku postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izva-
jalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, 
ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov 
v Občini Divača – za leto 2021 in druga zakonodaja, ki 
pokriva to področje.

Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja skla-
dno s potekom spreminjajočih se razmer in ukrepov 
v času epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2).

4. Okvirna višina sredstev za leto 2021
Okvirna višina sredstev za leto 2021: 6.400,00 EUR 

– sredstva se črpajo iz naslednjih proračunskih postavk:
1. Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih 

razpisov v Občini Divača
Proračunska postavka: »180408 – Sofinanciranje 

programov, ki niso predmet drugih razpisov«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-

ciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem po-
dročju Javnega razpisa: 2.400,00 EUR.

2. Sofinanciranje programov s področja socialne, 
zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti

Proračunska postavka: »200422 – Sofinanciranje 
programov, programov s področja socialne, zdravstve-
ne, humanitarne itd. dejavnosti«:

– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-
ciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem po-
dročju Javnega razpisa: 4.000,00 EUR.

5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti po-
rabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na 
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene 
namene porabljena v proračunskem letu 2021 oziroma 
v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki do-
ločajo izvrševanje proračuna.

6. Merila za izbor in sofinanciranje programov ter 
cilji

Izvajalci in programi bodo izbrani in sofinancirani 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so 
v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Ob-
čini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21). Finanč-
na sredstva se bodo izvajalcem dodelila na podlagi jav-
nega razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi za tekoče proračunsko leto.

Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci 
programov in vrednoteni programi, prijavljeni na Javni 
razpis, so sestavni del navedenega Pravilnika oziroma 

sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na 
spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziro-
ma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v toč-
kah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolo-
žljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk, 
skladno z razpisnimi obsegi finančnih sredstev.

Za izvajalce programa, ki imajo status nevladne or-
ganizacije v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ure-
ja status nevladne organizacije v javnem interesu, velja-
jo smiselna določila Pravilnika in tega Javnega razpisa.

Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi prav-

ne podlage zasleduje doseganje zastavljenih ciljev na 
razpisnem področju. Občina Divača predvsem želi:

– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje pro-
gramov v občini, ki so predmet Javnega razpisa, z za-
vedanjem, da aktivnosti v programih pomembno vplivajo 
na življenje in delo v lokalni skupnosti, predvsem z vidika 
kvalitetnega preživljanja prostega časa,

– izbrati ustrezne izvajalce programov v občini, ki 
izpolnjujejo pogoje Javnega razpisa in zagotoviti sofi-
nanciranje programov izbranih izvajalcev v Občini Di-
vača v letu 2021,

– spodbujati izvajalce programov v občini k ak-
tivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju na 
področjih, ki so predmet Javnega razpisa,

– spodbujati izvajalce programov k aktivnemu vklju-
čevanju občanov vseh generacij v programe, ki so pred-
met Javnega razpisa,

– zagotavljati pogoje in možnosti posamezni-
kom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelo-
vanje v programih, ki so predmet Javnega razpisa,

– ohranjati in spodbujati obstoječe programe v ob-
čini, ki so se dokazali kot kakovostni,

– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh 
generacij v raznovrstnih programih, in sicer tam, kjer se 
lahko prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobra-
ženega in/ali usposobljenega kadra,

– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvaja-
nju programov v občini, ki so predmet Javnega razpisa, 
k uvajanju novih dejavnosti in širitvi programov, ki se 
v občini še ne izvajajo in s tem omogočiti vključevanja 
posameznikov v programe v domačem lokalnem okolju 
ter tako zagotoviti pestro ponudbo za zadovoljevanje 
različnih interesov,

– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov 
s posebnim poudarkom na številu aktivne mladine in 
spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju 
mladine v programe, ki so predmet Javnega razpisa,

– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov 
s posebnim poudarkom na številu aktivnih žensk in 
spodbujati izvajalce programov k večjemu vključevanju 
žensk v programe, ki so predmet Javnega razpisa,

– pozornost nameniti dejavnosti aktivnih občanov 
s posebnim poudarkom na številu aktivnih starejših oseb 
in spodbujati izvajalce programov k večjemu vključeva-
nju starejših oseb v programe, ki so predmet Javnega 
razpisa,

– spodbujati strokovno izobraževanje in usposablja-
nje kadrov na področjih, ki so predmet Javnega razpisa 
in s tem posredno ohranjati in/ali povečati kakovost 
programov,

– podpirati in povečati delež aktivnih prebivalcev 
občine, ki se ukvarjajo z organizirano aktivnostjo na po-
dročjih, ki so predmet Javnega razpisa.

7. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni vlagatelji, ki 

na Javni razpis vložijo vlogo za izvajanje programov, ki 
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niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz 
drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se 
izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane 
Občine Divača:

1. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
pomoči ljudem, ki so registrirane v Republiki Sloveniji 
kot društva in imajo sedež društva v Republiki Sloveniji 
ter izvajajo društvene programe za pomoč ljudem tudi 
v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavnosti 
tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;

2. Nevladne organizacije, ki delujejo na osnovi sta-
novsko povezane dejavnosti, ki so registrirane v Repu-
bliki Sloveniji kot društva in imajo sedež društva v Repu-
bliki Sloveniji ter izvajajo stanovske društvene programe 
tudi v Občini Divača ter vključujejo v programe dejavno-
sti tudi občane Občine Divača, ki imajo v Občini Divača 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče;

3. Nevladne organizacije, ki so organizirane kot 
zasebni zavodi, registrirani v Republiki Sloveniji in imajo 
sedež zavoda ali sedež enote zavoda v Občini Divača 
ter tudi v Občini Divača izvajajo programe, ki so v jav-
nem interesu Občine Divača in se smiselno vključuje 
med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet 
drugih razpisov v Občini Divača – skladno s Pravilnikom 
in vključujejo v programe dejavnosti tudi občane Občine 
Divača, ki imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče;

4. Karitas (ali enota Karitas-a), ki je registriran v Re-
publiki Sloveniji in pokriva delo v lokalni skupnosti Diva-
ča ter izvaja programe tudi v Občini Divača in vključuje 
v programe dejavnosti tudi občane Občine Divača, ki 
imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče;

5. Občinska lokalna nevladna organizacija, ki zdru-
žuje upokojence, ki je registrirana v Republiki Sloveniji 
kot društvo in ima sedež društva v Občini Divača ter 
izvaja društvene programe na področju, pomembnem 
za upokojence, tudi v Občini Divača ter vključuje v pro-
grame dejavnosti pretežno občane Občine Divača, ki 
imajo v Občini Divača prijavljeno stalno ali začasno 
prebivališče.

V skupino »nevladne organizacije za pomoč lju-
dem« se razvrščajo vsa društva, katerih namen oziro-
ma cilji delovanja so humanitarni, zdravstveni, socialni, 
dobrodelni ali drugače namenjen ljudem in/ali ranljivim 
skupinam, potrebnim materialne ali nematerialne po-
moči oziroma samopomoči, zaradi materialne stiske, 
duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ali/in 
drugih podobnih razlogov.

V skupino »nevladne organizacije, ki delujejo na 
osnovi stanovsko povezane dejavnosti« se razvrščajo 
vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so 
povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi 
istega stanu oziroma poklica.

Programi nevladnih organizacij (društev), sofinanci-
ranih na podlagi Strategije financiranja društev, ki delu-
jejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe 
na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in 
Sežana, niso predmet sofinanciranja na podlagi prijave 
na ta Javni razpis, izveden na podlagi Pravilnika.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpi-
sa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na pod-

lagi Javnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Republiki Sloveniji;

3. da imajo dejavnost, ki je navedena v Pravilniku 
in je predmet pogodbe po tem Javnem razpisu, oprede-
ljeno v ustanovitvenem aktu;

4. da izvajajo programe tudi v Občini Divača in so 
v obdobju dvanajstih mesecev pred objavo tega Javne-
ga razpisa izvedli v Občini Divača vsaj dve aktivnosti/do-
godka v okviru svoje dejavnosti, ki sta bila namenjena 
javnosti. Aktivnosti/dogodka mora organizator javno ob-
javiti na krajevno običajen način;

5. da imajo v programih dejavnosti vključenih vsaj 
5 registriranih članov in/ali prostovoljcev, ki so prebivalci 
Občine Divača, ki imajo stalno ali začasno prebivališče 
v Občini Divača;

6. da so na dan objave Javnega razpisa registrirani 
v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto, oziroma 
v primeru novoustanovljenega izvajalca vsaj dve leti;

7. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev;

8. da imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom ure-
jeno evidenco članstva in/ali prostovoljcev ter evidenco 
o udeležencih v posameznih programih in plačani člana-
rini članov (društva); ostali izvajalci pa urejeno evidenco 
o udeležencih v posameznih programih in/ali evidenco 
prostovoljcev;

9. da imajo do Občine Divača izpolnjene vse po-
godbene obveznosti, ki izhajajo iz določil in pogodbe-
nih obveznosti javnih razpisov iz naslova sofinanciranja 
programov, če so bili izbrani za izvajalce in sofinancirani 
iz občinskega proračuna v preteklem letu pred Javnim 
razpisom, na katerega se prijavljajo;

10. da za isti program ne kandidirajo oziroma niso 
pridobili sredstev na javnem razpisu po kateremkoli 
drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti s strani Ob-
čine Divača oziroma za iste programe niso pridobili 
finančnih sredstev iz drugih proračunskih postavk Ob-
čine Divača;

11. da izpolnjujejo ostale pogoje iz Pravilnika ozi-
roma tega Javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.

Iz proračunskih sredstev se na podlagi Javnega 
razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih 
imajo izvajalci programov, ki so izbrani v okviru javnega 
razpisa po Pravilniku. Upravičene osebe za uveljavite 
neprogramskih stroškov so tisti izvajalci, ki so v okviru 
javnega razpisa v tekočem letu izbrani za izvajalce pro-
gramov po tem Pravilniku, na katerega se Javni razpis 
nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje in imajo sedež 
ali sedež enote (izpostave ...) v Občini Divača ter na ob-
močju Občine Divača razpolagajo z ustreznimi prostori, 
v katerih izvajajo svojo dejavnost. Neprogramski stroški 
se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo objektov 
oziroma prostorov za dejavnost izvajalcev, ki se naha-
jajo v Občini Divača.

Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti za-
jeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov 
posameznega izvajalca, ki jih prijavlja na javni razpis. 
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 
kateregakoli drugega javnega razpisa občine, ne morejo 
biti predmet sofinanciranja po merilih Pravilnika.

Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oziroma uporabnine za objekt 

oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za 
izvajanje dejavnosti;

2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za 
objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec progra-
ma za izvajanje dejavnosti;

3. stroški porabe električne energije za objekt ozi-
roma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za 
izvajanje dejavnosti;
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4. stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki 
ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

5. stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, ki 
ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti.

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva 
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj 
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega 
leta, na katerega se nanaša javni razpis. Za obdobje 
meseca novembra in decembra tekočega leta se v po-
stopku vrednotenja upošteva ocena stroškov prijavitelja 
za mesec november in december. Strokovna komisija 
presodi o upravičenosti priznavanja višine ocene stro-
škov. Procentualno višino subvencioniranja stroškov do-
loči komisija glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev. Po-
stopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se določi 
v razpisni dokumentaciji.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upra-
vičeni stroški neprogramskih stroškov.

9. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlo-

go na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziro-
ma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna doku-
mentacija zajema besedilo Javnega razpisa, prijavne 
obrazce, navodila za izpolnitev prijave na Javni razpis, 

vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje 
programov.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlaga-
telji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolod-
vorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si

Občina Divača lahko zainteresiranim vlagateljem, 
na osnovi njihove izražene zahteve, v času razpisnega 
roka pošlje razpisno dokumentacijo.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, do-
kazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, 
kjer je to zahtevano.

Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti 
v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3A, 6215 Divača.

Ovitek mora biti označen z navedbo: »Za sofinanci-
ranje programov, ki so v širšem interesu in niso predmet 
drugih razpisov 2021 – Ne odpiraj«.

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sek-
cij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelu-
jejo z eno prijavo.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji Javnega razpisa.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne 
sme biti daljši od 15 dni.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prej-
šnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se 
zavržejo.

Če komisija ugotovi v vlogi na Javni razpis kršitve 
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči 
iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka vloga se 
s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge 
samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri če-
mer lahko upošteva specifike posamezne vloge.

11. Razpisni rok: javni razpis se prične z dnevom 
objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan 
od dneva objave v Uradnem listu RS.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek Javnega razpisa vodi komisija, ki jo s skle-

pom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne 
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in 
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Pre-
pozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasne-
je v 30 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi iz-
vajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih 
proračunskih sredstev iz naslova tega Javnega razpisa.

13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana De-
renčin; tel. 05/73-10-930; 041/824-686; e-naslov: roma-
na.derencin@divaca.si. Informacije in pojasnila lahko 
zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.

14. Postopek Javnega razpisa poteka skladno 
s Pravilnikom o sofinanciranju programov, ki so v širšem 
interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača 
(Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 29/15, 11/16, 15/16, 22/21).

Občina Divača
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Št. 525/2021 Ob-2590/21
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na pod-

lagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in 
sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 
30. 6. 2021 razpisuje delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj izobrazba medicinske smeri, pridobljena 

po študijskem programu druge stopnje oziroma izobraz-
ba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskim 
programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

– specializacija iz psihiatrije,
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 

delovnih mestih na področju psihiatrije,
– predložitev programa strokovnega dela in razvoja 

PBV Vojnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-

poslitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku 
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev pošljejo s priporočeno pošto najkasneje 
v 15 dneh od dne objave v javnih medijih na naslov: 
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 
Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis za strokovne-
ga direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-
kazila:

1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila iz katerega 
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi 
z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vod-
stvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja 
dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma 
dela).

3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o do-
sedanjem delu.

4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov 
za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.

6. Štiriletni program strokovnega dela in razvoja 
stroke zavoda.

Razpisi delovnih mest

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko 
določenem roku.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

 Ob-2591/21
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, 
v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju 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, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. členom 
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 
in 189/20 – ZFRO), 35. členom Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) in 15. členom Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Ce-
lje (Uradni list RS, št. 37/97, 101/07, 99/12, 105/13 in 
51/15) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Ljudske univerze Celje

Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke 
obvezno izpolnjevati:

– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridoblje-
na po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje),

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta 

v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda 

za obdobje 5 let.
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-

stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalni-
štva ter izkušnje pri vodenju projektov.

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti 
življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence o nekazno-
vanosti ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem 
postopku.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za 
dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktori-
ce se opravlja polni delovni čas.

Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno 
mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda 
Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, 
v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za 
pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošilj-
ko oddana na pošto.

Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Ljudska univerza Celje

 Ob-2594/21
Svet Mestne knjižnice Grosuplje na podlagi 17. čle-

na Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 
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96/02 in 92/15), 10. in 18. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 13/04, 39/07, 66/08) in sklepa 2. redne seje 
Sveta Mestne knjižnice Grosuplje z dne 16. 6. 2021, 
razpisuje delovno mesto

direktorja
Mestne knjižnice Grosuplje

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne, organiza-
cijske ali druge ustrezne smeri,

– bibliotekarski izpit,
– pet let delovnih izkušenj po opravljenem bibliote-

karskem izpitu na področju knjižničarstva,
– znanje enega svetovnega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati za direktorja morajo v prijavi na raz-

pis predložiti razvojni program zavoda
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je 

lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnje-

vanju razpisnih pogojev v roku 15 dni po objavi razpisa 
na naslov: Svet Mestne knjižnice Grosuplje, Adamičeva 
cesta 15, 1290 Grosuplje, s pripisom »Razpis za direk-
torja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem 
roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola.

Razpis se objavi v Uradnem listu RS ter na spletni 
strani Mestne knjižnice Grosuplje: www.gro.sik.si.

Svet Mestne knjižnice Grosuplje

Št. 610-6/2021-3 Ob-2597/21
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in 14. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda – Turizem Pivka (Uradni list RS, št. 64/21) 
objavlja Občina Pivka, ustanoviteljica javnega zavoda, 
javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Javni zavod – turizem Pivka
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni 

izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod – tu-
rizem Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka. Izbrani 
kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda 
– turizem Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih dolo-

čajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki 
se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje 
(VII/2),

– 10 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja turizma,
– organizacijske sposobnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na 

delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji 

izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje 
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali 
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva 
tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delov-
no mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upo-
števa čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno 

mesto mora vsebovati:
1. Življenjepis (CV-EUROPASS)
2. Program delovanja zavoda v prihodnjih štirih 

letih
3. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena ali kopija diplome

4. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj

5. Opis sposobnosti za organiziranje in vodenje 
dela v kolektivu, ki mora vsebovati navedbo delodajalca 
oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kan-
didat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja 
dela ter opis dela

6. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna ob-
tožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti

7. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje 
Občini Pivka pridobitev podatkov iz tretje in šeste točke 
iz uradnih evidence.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obve-
ščanje o izbiri

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v za-
prti ovojnici z označbo »Javni razpis – direktor JZ«. Rok 
je osem dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 
Pivka, ali na elektronski naslov: obcina.pivka@pivka.si.

Nepravočasne vloge in nepopolne vloge se ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi 
s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 
30 dni po opravljeni izbiri.

6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javne-
ga razpisa: oseba, pristojna za posredovanje in-
formacij v zvezi z javnim razpisom, je Jana Kna-
felc Strle, tel. 05/72-10-100, elektronski naslov: 
obcina.pivka@pivka.si.

7. Okvirna vsebina dela
V skladu z akti zavoda direktor opravlja naloge:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod s pooblastili, dolo-

čenimi v statutu,
– je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela 

zavoda,
– je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove 

pravne sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne 
posle,

– odloča o sklepanju in prenehanju delovnih raz-
merij delavcev ter o njihovih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih iz delovnega razmerja,

– sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
– zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi 

brez omejitev in
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– opravlja tudi druge naloge določene z zakonom, 
statutom, notranjimi akti zavoda ali po navodilu predsed-
nika sveta zavoda.

8. Sklenitev delovnega razmerja
Direktorja imenuje svet zavoda na predlog ustano-

vitelja, predlog se šteje tudi kot soglasje ustanovitelja. 
Mandat direktorja traja štiri leta, z izbranim kandidatom 
bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
s predsednikom sveta javnega zavoda Javni zavod – 
Turizem Pivka.

9. Objava javnega razpisa: javni razpis se objavi 
v Uradnem listu RS. Dan objave je 30. 7. 2021.

Občina Pivka

Št. 704-13/2021 Ob-2610/21
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 
– ZFRO) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih 
notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09) 
Ministrstvo za pravosodje razpisuje

eno prosto notarsko mesto
s sedežem na Ptuju

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogo-

je iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 
91/13 in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju: ZN). Uporab-
ljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki 
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka 
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz 
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvi-
dni zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med 

dejanskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogod-
bo podpisala upravičena oseba,

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in 
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o pri-
znavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z od-
ločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve 
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dose-
gljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek 
življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto no-
tarsko mesto s sedežem na Ptuju sklicujejo na številko 
704-13/2021. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko 
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2022.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 
ulica 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III N 969/2019 Os-2764/20
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predla-
gatelja CSD Ljub ljana, Enota Ljub ljana Šiška, Celov-
ška cesta 150, Ljub ljana, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Miodrag Cvetanović, z neznanim prebivališčem in 
2. Ada Zore, Andreaševa ulica 16, Ljub ljana, ki jo za-
stopa Odvetniška pisarna Kožuh d.o.o. iz Ljub ljane, ob 
sodelovanju udeleženca: mld. Maj Zore, trenutno na-
stanjen v Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec, 
zaradi predloga za izdajo ukrepa trajnejšega značaja, 
glede postavitve začasnega zastopnika, dne 25. av-
gusta 2020 sklenilo:

Za začasnega zastopnika prvemu nasprotnemu 
udeležencu se imenuje odvetnica Renata Levart Jako-
panec, Dunajska cesta 21, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 8. 2020

0390 I 450/2020 Os-2554/21
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvoj-

ni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 20, Ljub ljana, zoper dolžnika Boštja-
na Penica, Seidlova cesta 1, Novo mesto – dostava, 
zaradi izterjave 2.159,48 EUR s pripadki, je Okrajno 
sodišče v Novem mestu na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
(ZIZ) dolžniku Boštjanu Penici, Seidlova cesta 1, Novo 
mesto, postavilo začasno zastopnico odvetnico Majo 
Kolbezen, Jerebova 4, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v pred-
metni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 5. 7. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 152/2021 Os-2537/21
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Karlu (Karolu) Lanthieriju, grofu, graščaku, 
kr. ritmojstru v pokoju, neznanega zadnjega prebivali-
šča, ki je umrl 1. 2. 1910 v gradu Strassoldo.

Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni 
strani tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Objave sodišč

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 7. 2021

D 337/2020 Os-2360/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Mavrer Simonu, rojenem 20. 9. 
1975, nazadnje stanujoč Breznica 11, Žirovnica, ki je 
umrl dne 7. 10. 2020.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 6. 2021

D 522/2017 Os-2495/21

Po pok. Anki Ornik, roj. 22. 10. 1938, nazadnje sta-
nujoči Beblerjeva 8, Koper, umrli 11. 10. 2017.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugoto-
vilo, da je zapustnica umrla kot vdova, brez potomcev. 
Sodišču ni znano, da bi s svojim premoženjem razpola-
gala z oporoko. K dedovanju je bil poklican zapustničin 
brat Predrag Josip Lovrić, ki je tekom zapuščinskega 
postopka umrl. V njegova dednopravna upravičenja so 
vstopili njegovi dediči, ki pa sodišču niso znani. Prav 
tako sodišču ni znan krog oseb, ki bi sodile v krog zako-
nitih dedičev v 3. dednem redu.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2021

D 382/2019 Os-2521/21

Zapuščinska zadeva po pokojnem Bordon Antonu, 
sinu Ivana, roj. dne 31. 3. 1852, nazadnje stanujoč Turki 
67, Sveti Anton, Pobegi, datum smrti 13. 8. 1937.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov izhaja, da je bil zapustnik ob smrti poročen s Tere-
zijo Bordon, s katero naj bi imela enajst otrok, ki so že 
vsi pokojni. Vsi njihovi potomci oziroma dediči sodišču 
niso znani.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2021

D 140/2019 Os-2314/21
V zapuščinski zadevi po dne 4. 5. 2019 umrlem 

Zlatku Požgaju, roj. 12. 8. 1953, nazadnje stan. Tomši-
čeva cesta 19, Senovo, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 6. 2021

D 577/2020 Os-2269/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 19. 10. 2020 umrlem Humar Zorku, od 
Alojza, roj. 5. 2. 1951, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Bate 51, Grgar.

Zapustnikovi zakoniti dediči III. dednega reda (zap. 
bratranci in sestrične) sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 5. 2021

D 147/2020 Os-2523/21
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Ani Lončar, rojeni dne 25. 7. 
1940, nazadnje stanujoči Bukovje pri Slivnici 30, Gorica 
pri Slivnici, umrli dne 11. 9. 2020.

Dedinja Zdenka Carli živi v tujini (Via del Refos-
co 15/a, 34151 Opicina TS, Italija), sodišče pa vročitve 
ni moglo opraviti, zato s tem oklicem poziva dedinjo, da 
se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega 
oklica na sodni deski sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasi sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 5. 7. 2021
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Drugo preklicujejo

BOŽIČ TRANSPORT d.o.o., Ilirska ulica 34, Izola - Is-
ola, digitalno tahografsko kartico, št. 107050003307601, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Boris Božič. gnc-343344

DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško, 
izvod licence, št. 014436/007, za vozilo Iveco, reg. 
št. CE AJ 327, veljavnost do 30. 12. 2021. gnb-343345

KASKADER D.O.O., Spodnja Kanomlja 66, Idrija, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048398000, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Nejc Brence. gnx-343348

NDF LOGISTIK d.o.o., Na griču 1, Ljubečna, iz-
vod licence, št. GE011592/07240/003, za vozilo reg. 
št. CE JA-917. gnf-343341

NDF LOGISTIK d.o.o., Na griču 1, Ljubečna, potrdi-
lo za voznika, št. 60053, izdano na ime Čedomir Šušić, 
veljavnost od 11. 8. 2020 do 25. 9. 2021, izdajatelj GZS. 
gne-343342

Podlesnik Blaž, Cesta v Rastke 87, Ljubno ob Savi-
nji, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, št. 617923, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto 
izdaje 2004. gng-343340

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500038649011, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Nebojša Mihajlović. gnz-343346

TRILA d.o.o., Zoisova ulica 51, Bohinjska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042870011, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Odar Martin. gny-343347

Viktor Tržan s.p., Babno 27, Celje, potrdilo za vo-
znika, št. 0114319/SŠD13-4-2325/2020, izdano na ime 
Džemal Imanović. gnd-343343
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