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Javni razpisi

Št. 4102-6/2018/4 Ob-3494/18
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in 

moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 
33/16 – ZVarD), Uredbe o pogojih in merilih za sofinan-
ciranje projektov na področju enakih možnosti žensk 
in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: 
uredba), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju: ZProst), 
Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 
(Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti 

žensk in moških za leto 2019
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 

Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na po-

dročju enakosti žensk in moških na dveh področjih:
a) Nasilje med zmenkanjem
b) Delo s fanti za preseganje stereotipov
Za potrebe tega razpisa pomeni zmenkanje (angl. 

dating) dogovarjanje za zmenek ali druženje, druženje 
samo in ves čas odnosa med fantom in dekletom, ko sta 
par, pa še ne živita v skupnem gospodinjstvu.

Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo 
posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in mo-
ških ter njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh 
sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, pri 
sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, pro-
stočasnih dejavnostih … Pogosto so tako vpeti v naše 
življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako 
tudi obnašamo. Predstavljajo enega najbolj trdovratnih 
vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med dru-
gim – lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov, 
izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 
javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, 

ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, 
bodo zavrnjene.

III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji;
– izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona 

o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje toč-

ke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop 

k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost 
in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino, 
nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni 
izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in 
žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2019 Prijava,

– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi 
največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organiza-
cija pri največ enem prijavljenem projektu.

V primeru, da se organizacija prijavlja kot prosto-
voljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogo-
jev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst, 
in sicer:

– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij,

– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno 
kot nepridobitno,

– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju 
z opredelitvijo prostovoljstva,

– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja 
prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se 
prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno 
korist.

Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organiza-
cija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpol-
njevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.

IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev 
razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so 
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 
2019 na proračunski postavki 130089 – Nevladne žen-
ske organizacije.

V. Delež in višina sofinanciranja projektov: zapro-
šena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne 
vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. 
Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli so-
financiranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za 
višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dode-
ljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projek-
ta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 
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10.000,00 EUR. Ministrstvo si v skladu s 14. členom 
uredbe pridržuje pravico, da določi višino sredstev za 
izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nuj-
nost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma 
oceni realnost višine posameznega stroška. V prime-
ru manj porabljenih sredstev izbranih prijaviteljev mora 
ostati delež ministrstva isti ali manjši, kot je to odobreno.

VI. Način sofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam/prijaviteljem bodo sredstva 

nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za 
izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo 
o sofinanciranju.

Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno 
poročilo najkasneje do 5. 11. 2019, šele po potrditvi 
zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec mi-
nistrstvu lahko izstavi zahtevek za izplačilo. Zahtevek 
za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 25. 11. 2019. 
Obvezne priloge k zaključnemu poročilu so opredeljene 
v pogodbi o sofinanciranju.

VII. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2019, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti po-
godbe do najkasneje 30. 10. 2019. To pomeni, da je 
do 30. 10. 2019 izdan račun oziroma, da so v primeru 
uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do 
vključno 30. 10. 2019.

Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvede-
nih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.

VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavlje-

no blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma 
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarjenja,

– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah.
Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega pro-

jekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in ma-
terialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor 
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve 
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sode-
lavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške 
lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki 
jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o fi-
nančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma 
podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in 
sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodo-
stojnih listinah.

Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do 
višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na 
obliko dela). Predavateljske in podobne ure (npr. igral-
ske, vodenje delavnic) oseb, ki niso zaposlene v orga-
nizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo 
sofinancira po naslednjem ključu (bruto znesek): za ose-
be s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, 
za osebe z višje, visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro, za osebe z univer-
zitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 76 EUR 
bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem 
znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe z doktoratom 
znanosti največ 116 bruto/uro.

Prijaviteljica/prijavitelj lahko pod postavko F – Po-
sredni stroški uveljavlja splošne stroške poslovanja: te-
lekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje, 
komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški 

za drobni pisarniški material ipd., obratovalne stroške 
(npr. stroške najemnin, računovodstva, telefona, interne-
ta, poštnin, pisarniških potrebščin …). Za te stroške za-
ključnemu poročilu ni potrebno prilagati računov, jih pa 
mora izvajalec računovodsko voditi pri stroških projekta 
in jih MDDSZ pokazati v primeru nadzora nad porabo. 
Stroški ne smejo presegati 7 % porabljenih sredstev.

Ministrstvo pri potnih stroških prizna kot upravičen 
strošek višino stroškov javnega prevoza, kakor to velja 
za javni sektor v skladu z Aneksom h kolektivni pogod-
bi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 
št. 40/12).

Ministrstvo bo prijaviteljice/prijavitelje projektov, 
ki bodo sofinancirani, povabilo na uvodni sestanek in 
podpis pogodbe. V prijavah lahko zato prijaviteljice/pri-
javitelji kot upravičen strošek predvidijo potne stroške 
za udeležbo na uvodnem sestanku – višina potnih stro-
škov mora biti skladna z višino, določeno v prejšnjem 
odstavku.

Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice 
ipd. ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofi-
nanciralo. Ministrstvo tudi ne bo sofinanciralo stroškov 
investicij in daril.

Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prija-
vitelj vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu 
z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahte-
vane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost 
opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organiza-
cijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro 
in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.

IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji 
strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2019/Ovoj-
nica.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih 
storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka origi-
nalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je 
natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) 
oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali pri-
javitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 28. 1. 2019.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan 

roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele 
po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene 
ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do-

segljiva na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (O ministrstvu / Jav-
ne objave / Javni razpisi in javna naročila).

Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO 2019/Ovojnica,
– obrazec Projekt/2019 Prijava,
– obrazec Projekt/2019 Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo 

Delo/2019),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na do-

godkih (Poročilo Prisotnost/2019),
– obrazec za vrednotenje dogodkov (Poročilo 

Vrednotenje/2019).
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XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je tre-

ba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2019 
Prijava in njegove priloge ter obrazec Projekt/2019 Fi-
nančni načrt je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z 
oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo doku-
mentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko 
tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane 
s spiralo ali vpete v mapo.

Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na raz-
pisnih obrazcih Projekt/2019 Prijava in Projekt/2019 Fi-
nančni načrt.

Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec Projekt/2019 Prijava) 

z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spo-
dnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma 
zastopnica/zastopnik),

– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec Pro-
jekt/2019 Finančni načrt),

– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (toč-
ka G obrazca Projekt/2019 Prijava), če izjave ne podpi-
še oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna 
navedena v evidenci AJPES.

Poleg tega prijava lahko vsebuje tudi:
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je raz-

vidna zastopnica/zastopnik,
– če je prijaviteljica/prijavitelj prostovoljska organi-

zacija, listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij.

Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, 
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih 
obrazcih Projekt/2019 Prijava in Projekt/2019 Finanč-
ni načrt, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenih 
obrazcih, bodo zavržene.

XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
prijav

Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, ime-
novana s strani ministrstva.

Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela 
30. 1. 2019. Odpiranje prijav ne bo javno.

Strokovna komisija bo na odpiranju preverila for-
malno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in ozna-

čene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene.

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna, 
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja pri-
jav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni 
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predla-
gatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavr-
žena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse 
formalne pogoje javnega razpisa.

XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogo-

jev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II., 
III. in V. točki tega javnega razpisa.

Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica/prijavitelj ne iz-
polnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projek-
tov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse 
pogoje za kandidiranje na javni razpis.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
dejavnostih in načrtovanih stroških. Dodatno pojasnilo 
oziroma obrazložitev ne sme spreminjati prijave. V pri-
meru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na 
način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija 
vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.

V skladu s 14. členom uredbe strokovna komisija 
lahko prav tako zniža posamezne postavke v finanč-
nem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko 
in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. 
V primeru, da se prijaviteljica/prijavitelj ne bo strinjal 
s predlagano spremembo finančnega načrta projekta 
ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen 
v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.

XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov prijaviteljic/prijaviteljev bodo 

upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih 
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih pro-
jektov. Ocenjevanje poteka za vsako področje posebej, 
za potrebe priprave predloga financiranja pa bodo pro-
jekti umeščeni na skupno lestvico glede na doseženo 
število točk.

Zelo 
ustreza
(št. točk)

Ustreza
(št. točk)

Manj 
ustreza
(št. točk)

Ne ustreza
(št. točk)

1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju enakih 
možnosti žensk in moških

9 6 3 0

2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa 6 4 2 0
3. Učinkovitost metod dela 6 4 2 0
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne 
skupine

3 2 1 0

5. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov 6 4 2 0
6. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov 6 4 2 0
7. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu enakosti 
spolov

6 4 2 0

8. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi 6 4 2 0
9. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov 6 4 2 0
10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta 3 2 1 0
11. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov 3 2 1 0
12. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne organizacije 3 2 1 0
13. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca projekta 3 2 1 0
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Zelo 
ustreza
(št. točk)

Ustreza
(št. točk)

Manj 
ustreza
(št. točk)

Ne ustreza
(št. točk)

14. Reference (s področja enakosti spolov) sodelavk/sodelavcev 
projekta

3 2 1 0

15. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu na 
področju enakih možnosti žensk in moških 

6 / / 0

SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 75

XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst bo 

najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalki/iz-
vajalcu projektov in programov prostovoljskih organiza-
cij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na javni razpis 
ne bo predloženo zadostno število prijav prostovoljskih 
organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo 
sredstva v skladu s tretjim odstavkom 37. člena ZProst 
dodeljena subjektom, ki niso prostovoljske organizacije.

Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega od-
stavka 37. člena ZProst sofinanciralo tudi projekte, ki 
vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer 
tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.

Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija 
na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na 
doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do 
porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila 
točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve 
sredstev, in sicer na naslednji način:

Od 0 do 38 točk: ni sofinanciranja
Nad 38 do 75 točk: do 100 % od odobrenih sredstev

Ministrica bo na predlog strokovne komisije sprejela 
sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati 
v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu, ter 
tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofi-
nanciranje zadnje umeščenega projekta glede na vrstni 
red doseženega števila točk, ki bi ga še bilo možno sofi-
nancirati glede na višino razpisanih sredstev.

V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo ena-
ko število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost 
projekt, ki bo pri XV. točki Merila za izbor projektov pri 
merilu 1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in 
ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških dosegel 
večje število točk.

Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba 
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku 
8 dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odlo-
čilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.

Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nad-
zor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter 

nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu 
Projekt/2019 Prijava in obrazcu Finančni načrt/2019.

XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobi-

te po e-pošti gp.mddsz@gov.si. Zadnji dan za pojasnila 
je 14. 1. 2019.

Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo 
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in od-
govori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod 
objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organiza-
cije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. 
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev 
razpisne dokumentacije.

XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izbo-
ru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja prijav.

XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladni-
mi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo 
pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organiza-
cije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi 
pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru 
projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je preje-
mnica/prejemnik odstopil od svoje prijave za dodelitev 
sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko 
jo podpišeta obe stranki.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 3310-44/2018/5 Ob-3514/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podla-
gi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdar-
skih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 
19/18 in 82/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja

javni razpis
za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo 

lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred 
industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki 
diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Shema državne pomoči: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode 
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, se vodi pod identifikacijsko številko 
SA.44057(2016/XA). 
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Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 EUR, od 
tega:
– za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 3.500.000 EUR, in sicer 
za:
 – enostavne naložbe skupno 2.625.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 875.000 EUR;
– za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) 
skupno 3.500.000 EUR, in sicer za:
 – enostavne naložbe skupno 875.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 2.625.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 5.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 1.750.000 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 znaša 25 odstotkov.

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

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 
za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. januarja 2019 do 
vključno 23. aprila 2019 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali 
po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 28. decembra 2021.

Cilj operacije: Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.
Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 

nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

II. Predmet podpore
1. Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe na-

menjena naložbam v dejavnost obdelave okrogle-
ga lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti 
prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira 
proizvodnjo upravičencev.

2. V obdelavo okroglega lesa pred industrij-
sko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega 
obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga 
strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, 
proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja le-
senih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, 
impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proi-
zvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja 
sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv 
za energetsko rabo.

3. Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega 
poglavja pomeni:

– do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo 
žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre 
za žagarske obrate,

– do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet ali briketov 
letno, če gre za proizvodnjo pelet ali briketov kot doda-
tno dejavnost v okviru žagarskih obratov,

– do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 
okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev 
kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,

– do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 
okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih se-
kancev v gozdu ali

– do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen 
letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za 
obrate za proizvodnjo drv.

4. Naložbe iz 1. točke tega poglavja so glede na 
velikost:

– enostavna naložba je naložba do vključno 
100.000 eurov skupne priznane vrednosti,

– zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov 
skupne priznane vrednosti.

III. Upravičenci: upravičenci do podpore v okviru 
tega javnega razpisa so določeni v 84. členu Uredbe.

IV. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev 
podpore so določeni v 86., 100. in 101. členu Uredbe.

V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe 

so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred 

industrijsko predelavo lesa in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 

10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu 

s 95. členom Uredbe, in sicer:
– za stroške novih strojev in opreme se uporablja Se-

znam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
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– pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 1 razpi-
sne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in 
je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske 
in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetij-
ske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16) 
ter Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17);

– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upo-
števajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, 
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega jav-
nega razpisa navedeni v seznamu. Za stroške, ki so 
navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni 
razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za 
pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so dolo-
čeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stro-
škov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. 
Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izra-
čunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti 
iz predložene ponudbe;

– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravi-
čenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. 
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot 
je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu pri-
znane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane 
vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so 
navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe 
izbranega izvajalca;

– če vrednosti niso določene v seznamu, mora 
upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primer-
ljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe 
so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek ozi-
roma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba 
ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme 
izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upo-
števa vrednost ponudbe z najnižjo ceno;

– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelo-
vati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sode-
lovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih 
poslovanja.

3. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu 
s 96. členom Uredbe.

4. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki 
so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb 
v skladu z 98. členom Uredbe.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo 

na podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe, ki so 
podrobneje določena v tem javnem razpisu ter v do-
kumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel or-
gan upravljanja in je dostopen na spletni strani MKGP: 
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_
STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_
za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_7._spre-
memba_M4.2_in_M6.1.pdf.

2. Vstopni prag točk znaša 40 odstotkov najvišjega 
možnega števila točk.

3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež 
na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem naro-
dnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C 
in 60/17; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga 
na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena 
v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 
93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi desetimi odstotki 
možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena 
ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne 
upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz prej-
šnje točke.

4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na 
javni razpis oceni z dodatnimi desetimi odstotki možnih 
točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivali-
šče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku 
pa je lastnik gozdnih zemljišč.

5. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno gle-
de na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) 
ter pravni status upravičenca (ločeno za nosilce dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji ter ločeno za podjetja, ki so 
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki 
posamezniki) ter so:

4.1. Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji – Sklop A

Merila
Enostavne 

naložbe
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 40 50
Racionalnost porabe javnih sredstev 10 20
Interna stopnja donosnosti 20 20
Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske 
dejavnosti za polni delovni čas 10 10

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
Koeficient razvitosti občin 5 5
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 15 15
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE 20 10
Več faznost proizvodnega procesa 20 10
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 20 20
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju 
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več 
točk)

20 20

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40
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4.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli 
max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
10 – količnik 10 in več kot 10;
9 – količnik od 9 do 9,99;
8 – količnik od 8 do 8,99;
7 – količnik od 7 do 7,99;
6 – količnik od 6 do 6,99;
5 – količnik od 5 do 6,99;
4 – količnik od 4 do 4,99;
3 – količnik od 3 do 3,99;
2 – količnik od 2 do 2,99;
1 – količnik od 1 do 1,99.
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS 
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna 
priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa 
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2018 kmečko zavarovan oziroma 
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2018 kmečko 
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko 
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 76/17). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije. 
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
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III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. 
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik 
razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. 
Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk
10 – količnik 10 in več kot 10;
9 – količnik od 9 do 9,99;
8 – količnik od 8 do 8,99;
7 – količnik od 7 do 7,99;
6 – količnik od 6 do 6,99;
5 – količnik od 5 do 6,99;
4 – količnik od 4 do 4,99;
3 – količnik od 3 do 3,99;
2 – količnik od 2 do 2,99;
1 – količnik od 1 do 1,99.
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz poslovnega načrta.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS 
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa 
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2018 kmečko zavarovan oziroma 
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2018 kmečko 
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko 
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
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II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 76/17). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. 
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.2 Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B:

Merila
Enostavne 

naložbe
(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 40 50
Interna stopnja donosnosti 20 30
Število zaposlenih v podjetju 10 10
Število na novo ustanovljenih delovnih mest 10 10
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 15 15
Koeficient razvitosti občin 10 10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 5 5
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE 15 5
Več faznost proizvodnega procesa 15 5
4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju 
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk) 30 30

Skupaj 100 100
Vstopna meja točk 40 40

4.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
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2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za 
leto 2017 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 76/17). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. 
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za 
leto 2017 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
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6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil tri ali več novih delovnih mest za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve novi delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 76/17). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo. 
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičen-
ca so določene v 88. in 106. členu Uredbe.

VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opre-
deljene v 90. členu Uredbe.

IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev
1. Vloga in postopek za pridobitev sredstev se izva-

ja v skladu z 91., 92., 93., in 93.a členom Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo 

za posamezen sklop.
3. Vlagatelj vloži vlogo na naslov, Agencija Repu-

blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem 
javnem razpisu.

4. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in 
čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju 
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agen-
cije, ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja. 
Vzorčna oznaka ovojnice je določena v Prilogi 4 razpi-
sne dokumentacije.

5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne de-

javnosti na kmetiji in

– sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospo-
darske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posa-
mezniki.

6. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za 
katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklo-
pu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz 
istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

7. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni 
na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. 
Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, 
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presega-
jo vstopnega praga 40 odstotkov najvišjega možnega 
števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo 
točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do 
porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. 
Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo 
pogojev, se zavrnejo.

8. 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-
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kom 93. člena Uredbe, vloge na javni razpis izberejo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 40 odstotkov;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
– geografski vidik naložbe: 15 odstotkov;
– tehnološki vidik naložbe: 15 odstotkov.
9. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

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) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom 
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve 
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o do-
ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdrav-
jem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom 
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavr-
ne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje 
za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvar-
jeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.

X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi 

enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 88., 
102. in 104. členom Uredbe.

2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede 
označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpo-
ri za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 
2014, str. 18), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spre-
membi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi 
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropske-

ga parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44) ter 
Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).

XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podat-
kov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena 
v 107. členu Uredbe.

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18). Podrobnejša opredelitev kršitev 
in sankcij je v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 
Uredbe.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru 
višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-4/2018/3 Ob-3515/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18 in 82/18; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba), objavlja

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

za leto 2018

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega 
odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega 
javnega razpisa.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.100.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 4.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe (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:
– 6.075.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 2.025.000 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.
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Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Vloga na javni razpis Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavljajo prijavni obrazec 

s prilogami od 1 do 11, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Začetek vnosa vlog in 
zaprtje javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 21. januarja 2019 do vključno 24. aprila 2019, do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali 
po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški, 
ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter so nastali od 1. januarja 
2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev 28. december 2021.

Informacije o javnem 
razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), 
Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 12 razpisne 
dokumentacije)

2. Predmet podpore
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne 

naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pri-
delavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, 
str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). 
Predmet podpore so naslednje vrste naložb iz prvega 
odstavka 5. člena Uredbe:

– ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup 

pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih 

gnojil in gradnja kompostarn.
2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na cilje iz 

PRP 2014-2020 delijo v skladu z drugim odstavkom 
5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
primarna pridelava kmetijskih proizvodov iz 1. točke 
tega poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih in živino-
rejskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadalj-
njih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh 
proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladišče-
nje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava 
s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodaj-
nim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava pri-
marnih kmetijskih proizvodov 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.

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

Uredbe.
2. Upravičenec iz drugega odstavka 6. člena Ured-

be vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Over-
jeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilo št. D8.2. 
»Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske 
dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilo 
št. D8.3. »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na 
podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilo 
št. D8.4. »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih 
izkušenjah na podlagi vpisa v register kmetijskih gospo-
darstev«, iz Priloge 8 razpisne dokumentacije.

3. Upravičenec iz prejšnje točke, ki je pravna oseba 
iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe, poleg dokazil iz 
prejšnje točke (dokazila se priložijo za fizično osebo, ki 
izvaja nadzor nad pravno osebo, ki se šteje za mladega 
kmeta), priloži naslednji dokazili:

– Dokazilo št. D1.8.1. »Zemljiškoknjižni izpisek« iz 
Priloge 1 razpisne dokumentacije, in

– Dokazilo št. D6.6. »Nadzor mladega kmeta nad 
pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

4. Če je upravičenec v skladu s šestim odstavkom 
6. člena Uredbe skupina ali organizacija proizvajalcev 
v kmetijstvu, ki uresničuje kolektivno naložbo, se vlogi 
na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o veli-
kosti in povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne do-
kumentacije, iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje 
za mikro, malo ali srednje podjetje.

5. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Ured-
be vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10.3. »Over-
jena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi kolektivne 
naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov« iz Priloge 10 
razpisne dokumentacije.

6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2018.

7. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstav-
kom 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 neka-
terih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z upo-
rabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, 
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastruk-
turo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in 
ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme re-
gionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj odda-
ljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, 
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 
z dne 20. 6. 2017, str. 1). Glede izpolnjevanja tega po-
goja upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D2.2. »Izjava o nepovezanosti članov skupine kme-
tov, ki izvajajo kolektivno naložbo« iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije.
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4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upraviče-

nec ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skla-

du z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, vključ-
no z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedena.

2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec za predložene 
dokumente, sestavljene v tujem jeziku, če je to potrebno, 
zagotoviti slovenski prevod s strani sodnega tolmača, ki 
je imenovan za sodnega tolmača z odločbo Ministrstva 
za pravosodje.

3. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. ter 10. do 25. točki prvega 
odstavka 100. člena Uredbe:

a) izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10. in 
12. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje 
z Dokazilom št. D6.7. »Izjava upravičenca glede izpol-
njevanja splošnih pogojev javnega razpisa« iz Priloge 6 
razpisne dokumentacije;

b) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega od-
stavka 100. člena in 23. točke 10. člena Uredbe se izka-
zuje z Dokazilom št. D4.2. »Izjava o finančni pokritosti« in 
Dokazilom št. D4.3. »Overjena kopija sklepa sveta zavoda 
ali sklepa pristojnega organa občine«, iz Priloge 4 razpisne 
dokumentacije;

c) če gre za naložbo iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, ki se samo delno financira iz 
tega javnega razpisa, se vlogi na javni razpis priloži Do-
kazilo št. D1.5. »Naložba, ki se uporablja tudi za druge 
namene« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;

č) če gre za naložbo iz 14. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis prilo-
ži Dokazilo D1.6. »Upravičenec kandidira za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe« iz Priloge 1 razpisne do-
kumentacije;

d) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se v skladu s 24. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D5.4.1. »Izjava o začetku nastanka stroškov« 
iz Priloge 5 razpisne dokumentacije;

e) če gre za naložbo iz 15. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži 
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:

– Dokazilo št. D1.8.1. »Zemljiškoknjižni izpisek«, če 
je upravičenec lastnik nepremičnine, na kateri se izvaja 
rekonstrukcija objekta oziroma nakup opreme,

– Dokazilo št. D1.8.2. »Overjeno soglasje drugega 
solastnika(-ov) k naložbi«, za obdobje najmanj pet let po 
datumu zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec so-
lastnik nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija 
objekta oziroma nakup opreme,

– Dokazilo št. D1.8.3. »Kopija overjene pogodbe o na-
jemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« za obdobje 
najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za 
naložbo, če upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremič-
nine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma 
nakup opreme,

– Dokazilo št. D1.8.4. »Kopija overjenega soglasja 
lastnika k naložbi«, če soglasje lastnika k naložbi ni vse-
bovano v pogodbi o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni 
pravici iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz 18. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:

– Dokazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zah-
tevne in manj zahtevne objekte«,

– Dokazilo št. D1.1.4. »Projekt za izvedbo del (PZI)« 
v skladu z 59. členom Uredbe o spremembah in dopolni-
tvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sred-
stva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske teh-
nologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 82/18);

– Dokazilo št. D1.1.5. »Gradbeno dovoljenje za ne-
zahtevne objekte« in

– Dokazilo št. D1.1.7. Popis del in projektantski pred-
račun

g) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo 
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:

– če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 
objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objek-
tov zahtevni ali manj zahtevni objekt: Dokazilo št. D1.1.1. 
»Gradbeno dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne 
objekte« ali Dokazilo D1.1.2. »Uporabno dovoljenje«,

– če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 
objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve objektov 
nezahtevni objekt: Dokazilo št. D1.1.5. »Gradbeno dovo-
ljenje za nezahtevne objekte«,

– če gre za nakup opreme za namen objekta, ki je 
bil zgrajen pred letom 1968, se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D1.1.3. »Potrdilo upravne enote«;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 25. točke prvega 
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo št. D1.2.5. Soglasje v skladu s predpisom, 
ki ureja varstvo kulturne dediščine« iz Priloge 1 razpisne 
dokumentacije;

i) če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena 
Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D6.3.1. »Okoljevarstveno soglasje« ali D6.3.2. »Sklep, 
da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben«, iz Pri-
loge 6 razpisne dokumentacije. Če upravičenec ne predloži 
Dokazil št. D6.3.1 ali D6.3.2., predloži Dokazilo št. D.6.3.3 
»Opis nameravanega posega v okolje« iz Priloge 6 razpi-
sne dokumentacije.

4. Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnje točke 
izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral upra-
vičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi 
ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 11/18);

b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 5., 12., 13., 14. in 
15. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom 
št. D6.4. »Poslovni načrt za enostavne in zahtevne nalož-
be« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;

c) poslovni načrt iz 5. točke 10. člena Uredbe mora 
temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza po-
slovnega izida za leto 2017 oziroma iz standardnih rezul-
tatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra za 
leto 2017 ali na pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe;

č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.1. »Opis stanja pred 
naložbo in fotografije zemljišča« iz Priloge 1 razpisne do-
kumentacije;

d) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z Dokazilom št. D1.1.8. »Dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt« iz 
Priloge 1 razpisne dokumentacije;

e) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z Dokazilom št. D1.4.1. »Fotografije objekta in 
prostora« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;

f) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Ured-
be se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez 
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objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 
razpisne dokumentacije;

g) v skladu s 16. točko 10. člena Uredbe se kot pri-
meren prihodek, ki kmetijskemu gospodarstvu omogoča 
dolgoročno sposobnost preživetja, šteje prihodek v višini 
letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji na polno delovno moč (v nadaljnjem besedilu: 
PDM), ki je v letu 2017 znašala 9.659,52 eurov;

h) obseg dela iz 20., 21. in 22. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z Dokazilom št. D.7.1. »Dokazilo o obsegu dela 
na kmetiji«, Dokazilom št. D7.2. »Dokazilo o zaposlenih na 
kmetiji« in Dokazilom D7.3. »Izračun skupnega obsega 
dela pri izvedbi kolektivne naložbe« iz Priloge 7 razpisne 
dokumentacije.

4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-
čenec

1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnje-
ga podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena Uredbe.

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

a) pogoj iz 1. točke 12. člena Uredbe se izkazuje z Do-
kazilom št. 10.2 »Seznam članov zadruge, ki bodo izvajali 
kolektivno naložbo ter seznam vseh članov zadruge« iz 
Priloge 10 razpisne dokumentacije;

b) seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe 
je Priloga 13 razpisne dokumentacije.

3. Če gre za naložbe na področju živinoreje, mora 
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpo-
glavja izpolnjevati tudi pogoje iz 17. člena Uredbe:

a) kot zemljišča v uporabi iz 9. točke 17. člena Ured-
be se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je bila vložena 
v letu 2018,

b) zbirna vloga iz 10. točke 17. člena Uredbe mora biti 
vložena v letu 2018.

4. Če gre za naložbe na področju pridelave medu in 
drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic ali če-
beljih družin, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz 
prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 4., 5. in 
6. točke prvega odstavka 18. člena Uredbe.

5. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi ener-
gije, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnje-
ga podpoglavja izpolnjevati tudi pogoj iz 2. točke 19. člena 
Uredbe, ki ga izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat 
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2 »Energetski pre-
gled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

6. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec po-
leg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati 
tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe, pri čemer:

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

– vrednost žaganega lesa ne sme preseči 
200 eurov/m3 žaganega lesa.

7. Podpora po tem javnem razpisu se v okviru istih 
upravičenih stroškov lahko združuje v skladu s prvim od-
stavkom 94. člena Uredbe. Upravičenec izkazuje izpolnje-
vanje pogojev iz 94. člena Uredbe z Dokazilom št. D3.1. 
»Izjava upravičenca o nedodeljenih sredstvih za iste upra-
vičene stroške« iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 12., 13., 18. 

in 19. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu 
Uredbe.

2. Upravičeni stroški so navedeni v Seznamu upravi-
čenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Prilo-
ga 14 razpisne dokumentacije.

3. Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu upra-
vičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec v skladu 
s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo št. D5.1. »Ponudba« iz Priloge 5 razpisne 
dokumentacije.

4. Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu 
upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upraviče-
nec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi 
na javni razpis priloži Dokazilo št. D5.2 »Tri ponudbe« iz 
Priloge 5 razpisne dokumentacije.

5. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena Ured-
be upravičenec predloži Dokazilo št. D5.3. »Računi oziro-
ma predračuni za splošne stroške« iz Priloge 5 razpisne 
dokumentacije.

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. členu in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-po-
dezelja.si, in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.

2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 
prag 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki za 
javni razpis znaša 30 točk za sklop A, sklop B in za sklop 
C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni 
razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije, in sicer: prijavnega obrazca, poslovnega 
načrta, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije 
o projektu in ustreznih dokazil ter podatkov iz uradnih 
evidenc. V primeru, da za posamezno merilo upravi-
čenec ne priloži vseh zahtevanih dokazil oziroma so 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A javnega razpisa)

Št. MERILO Maks.
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 24
1.1. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega 
dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu. 

12

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM.

12
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM.

10

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

8

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

5

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

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov skupnega prihodka/PDM do 
vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, število čebeljih panjev v lasti ter 
obseg reje živali, izražen v GVŽ ekvivalentu, ki jih je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu, 
kot predvideno stanje na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev. 

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali,
– v lasti več kot 50 čebeljih panjev,
– v uporabi več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– v uporabi več kot 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo 
jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– v uporabi več kot 5 ha njivskih površin.

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– v lasti več kot 40 do vključno 50 čebeljih panjev,
– v uporabi več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč,
– v uporabi več kot 0,5 do vključno 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno 
z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– v uporabi več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali,
– v lasti več kot 30 do vključno 40 čebeljih panjev,
– v uporabi več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč,
– v uporabi več kot 0,4 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno 
z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– v uporabi več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali,
– v lasti več kot 25 do vključno 30 čebeljih panjev,
– v uporabi več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč,
– v uporabi 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
– v uporabi več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali,
– v lasti več kot 20 do vključno 25 čebeljih panjev,
– v uporabi več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč,
– v uporabi več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno 
z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– v uporabi več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo:
– v reji od 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali,
– v lasti od 15 do vključno 20 čebeljih panjev,
– v uporabi od 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč,
– v uporabi od 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– v uporabi od 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.

1
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Št. MERILO Maks.
št. točk

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 26
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
Upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 odstotkov ali 
več kmetijskih zemljišč v uporabi 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 VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, 
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Upošteva se obseg kmetijskih površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2018. 

4

Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1).

4

Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 3
Kmetijsko gospodarstvo ima od 1 ha do manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od 
tega vsaj 0,5 ha na VVO1.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 1
2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih območjih 
iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014-2020). Upoštevajo 
se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.

10

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

10

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020.

8

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

6

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

4

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

2

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom 
št. D6.8.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.8.2 »Kopija 
odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:

5

 – ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
 – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali
 – integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, 
kakovostno vino ZGP in vino PTP.

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno 
št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova 
ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: ukrep 
KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018. 

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP.

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP.

1
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3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014-2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru 
organizirane tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

4

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1

3.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020 v letu 2018. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018. 

5

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

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki 
iz RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2018. 

10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, kar se 
izkazuje z dokazilom št. D11.3. »Register nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne 
dokumentacije.

5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od 0,9 do 
vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun 
povprečne letne obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša najmanj 91 odstotkov, kar se izkazuje 
z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

5

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli 
so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje 
z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 
razpisne dokumentacije.

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 81 do vključno 90 odstotkov, kar se 
izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža lastne krme« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

4

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od 0,5 do 
vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun 
povprečne letne obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

4

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, katerih nadzemni deli so 
večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje 
z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 
razpisne dokumentacije.

3

Naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno kritino, kar se izkazuje 
z Dokazilom št. D11.4. »Menjava azbestne kritine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 61 do vključno 80 odstotkov, kar se 
izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža lastne krme« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

3

Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu. 2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 41 do vključno 60 odstotkov, se izkazuje 
z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od 1,3 do 
vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun 
povprečne letne obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 40 odstotkov, kar se 
izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža lastne krme« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

1
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Št. MERILO Maks.
št. točk

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje kmetijski proizvod, ki je posledica:
– uvedbe reje novih vrst živali,
– uvedba pridelave novih kmetijskih kultur.

10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom 
št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne 
dokumentacije. 

5

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje iz 
prvega odstavka 111. člena 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 in 65/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP). Obseg reje 
domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 
21 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.

4

Naložba v ureditev objektov za skladiščenje dveh ali več kmetijskih kultur, ki jih bo kmetijsko 
gospodarstvo na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

4

Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst žival, ki jih bo kmetijsko gospodarstvo na novo 
uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

4

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje iz 
prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje 
reje, mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 10 do 20 vključno odstotkov vseh živali 
v reji na kmetijskem gospodarstvu.

2

Naložba v ureditev objektov za skladiiščenje kmetijske kulture, ki jo bo kmetijsko gospodarstvo na 
novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

2

Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste živali, ki jo bo kmetijsko gospodarstvo na novo uvedlo 
z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis 
veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi 
uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki 
iz RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2018.

10

Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil. 4
Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče 
opreme.

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali in povečuje zračenje ter 
osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 21 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma 
vseh inštalacijskih del.

4

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na kmetijskem gospodarstvu 
za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 
»Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije. 

4

Zatesnitev lagune za skladiščenje živinskih gnojil. 3
Ureditev kompostarne, ki predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne naložbe. 3
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali in povečuje zračenje ter 
osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo od 11 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske 
opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali in povečuje zračenje ter 
osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo od 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 do vključno 
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat gradbene 
fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosil-
cev majhnih kmetij, oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe (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 od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10
ISD več kot 3 odstotkov do manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov 
do vključno 10 odstotkov.

7

ISD od vključno 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 
10 odstotkov do vključno 12 odstotkov.

5

ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 3
ISD 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 iz 
3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe in pri kateri vsi člani ne vodijo 
knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih 
sredstev na podlagi tega javnega razpisa.

0 5

ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 5
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 
7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.

4

ISD znaša od vključno 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 
10 odstotkov 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 iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga 
je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu. Obseg skupnega letnega 
prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih 
podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg 
skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma 
enostavno ali dvostavno knjigovodstvo), se številu točk po posameznih 
ocenitvah dodata 2 točki.

10 0

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

8

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

6

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

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

3

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

2

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

1
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka naložbe na 
enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu. 

10 0

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

10

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

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

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

3

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

2

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

1

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 iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga 
je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.

0 5

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

5

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

4

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

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

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

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na 
enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.

0 5

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

5

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

4

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

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

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

1

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

0 10

Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima 
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje 
uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. 
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadalnjem 
besedilu: NSV) projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih 
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva morebitno 
dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
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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.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz 
kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, 
dodatno število točk prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot polovica 
nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) enega ali 
dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti.

10 10

Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana 
iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega 
razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge na javni razpis

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/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis

5 5

2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Prijavnemu obrazcu se priloži dokazilo št. D8.1. »Overjeno 
dokazilo o končani izobrazbi« iz Priloge 8 razpisne dokumentacijie. 
Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno 
s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, točke prejmejo upravičenci, pri katerih ima več 
kot polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov 
pravna oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.

5 5

Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) 
– velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

5 5

Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).

4 4

Končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo.

4 4

Končana vsaj višja izobrazba (6. raven). 3 3
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko 
in kmetijski sorodno izobrazbo.

3 3

Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven). 2 2
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

2 2

Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven). 1 1
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

1 1

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli 
naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU v skladu z nitratno 
direktivo – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki 
zagotavlja 6-mesečno skladiščenje živinskih gnojil. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe, točke prejmejo upravičenci, pri katerih je vsaj polovica članov 
mladih kmetov, ki bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde 
EU v skladu z nitratno direktivo – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska 
gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6-mesečno skladiščenje živinskih gnojil, če 
bodo te naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.

5 5
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Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

5 5

Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja več 
kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

3 3

Naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja do 
vključno 20 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

1 1

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

OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov 
več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. 
Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek 
povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva 
članov, deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. Upoštevajo 
se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6 6

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

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi 
na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 
3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin 
v uporabi na VVO, od tega ima najmanj 0,5 ha in manj kot 1 na VVO1.

1 1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi 
na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, 
ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj 
polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija 
naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo 
se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo 
kakovosti z Dokazilom št. D6.8.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem 
kakovosti« ali Dokazilom št. D6.8.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz 
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
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V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov vključenih v izvajanje shem kakovosti, kar izkazujejo 
z Dokazilom št. D6.8.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem 
kakovosti« ali Dokazilom št. D6.8.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz 
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis: 5 5
– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz 
shem kakovosti za:
 – ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
 – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, 
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja 
kakovost), ali
 – integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva 
v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)

3 3

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Če nosilec kmetijskega 
gospodarstva trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, 
kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. Upoštevajo 
se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov 
kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014-2020 v letu 2018. Pri ugotavljanju obsega 
kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke 
pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica 
članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki 
izvaja kolektivno naložbo, trži ekološke proizvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

2 2

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2018 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1 1

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2018 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

1 1
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4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2018. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020 v letu 2018. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge 
za leto 2018.

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, 
zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega 
in poslovnega sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
proizvajalcev) oziroma se izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 10 
razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D10.1. »Potrdilo o članstvu upravičenca v zadrugah ter 
drugih oblikah proizvodnega in poslovnega sodelovanja«, iz katerega je 
razvidno tudi skupno število članov v teh organizacijah, ali
– Dokazilo št. D10.3. »Overjena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi 
kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov«.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave 
javnega razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. 
Možni sta največ dve izbiri.
Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev. 3 3
Upravičenec je član zadruge. 3 3
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
podprte dejavnosti.

1 1

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

1 1

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

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 
razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin 
v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.3. »Register nepremične 
kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 0,9 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

5 5

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša najmanj 
91 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

5 5

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.



Stran 2544 / Št. 84 / 28. 12. 2018 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 enostavnih ali nezahtevnih objektov, 
katerih nadzemni deli so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih 
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris 
in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 
razpisne dokumentacije.

5 5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 81 do vključno 
90 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

4 4

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

4 4

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, 
katerih nadzemni deli so večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih 
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris 
in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 
razpisne dokumentacije.

3 3

Naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.4. »Menjava azbestne kritine« 
iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

3 3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 61 do vključno 
80 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

3 3

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu. 2 2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 41 do vključno 
60 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2 2

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 1,3 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2 2

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

1 1

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 
razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo.
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Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje kmetijski proizvod, ki je 
posledica:
– uvedbe reje novih vrst živali,
– uvedba pridelave novih kmetijskih kultur.
Upravičenec oziroma član skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec 
patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, 
na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. 
»Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 
razpisne dokumentacije. 

5 5

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim 
grozi prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. 
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi 
vloge na javni razpis predstavljati vsaj 21 odstotkov vseh živali v reji na 
kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 21 odstotkov vseh živali v reji na 
kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja kolektivno naložbo.

4 4

Naložba v ureditev objektov za skladiščenje dveh ali več kmetijskih 
kultur, ki jih bo kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 
50 odstotkov celotne vrednosti naložbe. 

4 4

Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst žival, ki jih bo kmetijsko 
gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, na novo 
uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

4 4

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg 
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na 
javni razpis predstavljati vsaj 10 do vkljućno 20 odstotkov vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 10 do vključno 20 odstotkov 
vseh živali na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe.

2 2

Naložba v ureditev objektov za skladiščenje kmetijske kulture, ki 
jo bo kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 
50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

2 2

Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste živali, ki jo bo kmetijsko 
gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, na novo 
uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom 
št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz 
Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 
razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin 
v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018.

10 10

Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih 
gnojil. 

4 4

Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo vsaj 21 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4
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Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat gradbene 
fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo.

4 4

Zatesnitev lagune za skladiščenje živinskih gnojil. 3 3
Ureditev kompostarne, ki predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo od 11 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo od 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu 
za vsaj 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, 
kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat gradbene fizike« 
ali Dokazilom št. D6.2.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje to zahtevo. 

2 2

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C jav-
nega 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) 10 10

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev 
na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10 10
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 
odstotkov do vključno 10 odstotkov.

7 7

ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov 
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

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 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je 
upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
Če se obseg skupnega letnega prihodka 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.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM.

9

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

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 10
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je 
upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM.

10

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

9

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 eurov do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

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

5
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

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

3

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

2

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe 
na enoto vloženega dela, ki ga je upravičenec opredelil v prijavnem obrazcu.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov 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

10 0

Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije 
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2017 (B) in višino 
naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih 
prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
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

0 10

Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima 
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje 
uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti (NSV). 
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni 
meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne 
upošteva morebiti dodeljenih sredstev 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.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

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

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 z Dokazilom št. D9.1. »Kopija pogodbe z raziskovalno skupino za 
vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela« ali Dokazilom št. D9.2. »Številka vpisa 
raziskovalne skupine v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)« 
iz Priloge 9 razpisne dokumentacije. Kot kmetijski sorodna dejavnost se 
upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska dejavnost.
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti.

5 5

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

4 4

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

3 3

Podjetje 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) 5 5
Podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma 
v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Točke na podlagi tega merila pridobijo tudi upravičenci, ki so 
registrirani po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09).
Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/.

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

OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, se pri ocenitvi upošteva 
povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov 
več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. 
Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek 
povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, 
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, deli s skupnim številom vseh 
članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. Upoštevajo se podatki 
na dan oddaje vloge na javni razpis.
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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. 6 6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 5 5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 4 4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 3 3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 2 2
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1 1

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije 
proizvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, 
pri katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, 
izpolnjuje spodnje zahteve. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 
2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, 
od tega vsaj 1 ha na VVO 1.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do manj kot 3 ha kmetijskih površin 
v uporabi na VVO, od tega ima od 0,5 ha do manj kot 1 na VVO1.

1 1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020. V primeru kolektivnih naložb, ki 
jih izvajajo skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, dodatno 
število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica kmetijskih 
gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega 
gospodarstva na problemskih območjih iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do manj kot 6 ha kmetijskih površin 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

1 1

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo 
kakovosti z Dokazilom št. D6.8.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem 
kakovosti« ali Dokazilom št. D6.8.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz 
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
V primeru kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije 
proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov vključenih v izvajanje shem kakovosti, kar izkazujejo z Dokazilom 
št. D6.8.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali 
Dokazilom št. D6.8.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis: 5 5
– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz 
shem kakovosti za:
 – ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
 – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, 
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja 
kakovost), ali
 – integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA 

PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo 
skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega 
števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije proizvajalcev 
oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2018.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 
št. točk 3)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2018.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

3 3

Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, so se leta 2018 preusmerili v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova 
kmetijska gospodarstva. 

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1 1

Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, so leta 2018 vključili v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova 
kmetijska gospodarstva.

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2018.
Člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, so se leta 2018 vključili v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit živali. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2018.

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, 
zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega 
in poslovnega sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo 
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje z Dokazilom št. D10.1. 
»Potrdilo o članstvu upravičenca v kmetijskih zadrugah ter drugih 
oblikah proizvodnega in poslovnega sodelovanja« iz Priloge 10 razpisne 
dokumentacije, iz katerega je razvidno tudi skupno število članov v teh 
organizacijah.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega 
razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni 
sta največ dve izbiri.
Upravičenec je skupina ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo.

5 5

Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev. 3 3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Upravičenec je član zadruge. 3 3
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja 
podprte dejavnosti.

1 1

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

1 1

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

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne 
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo 
na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz 
RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.3. »Register nepremične 
kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

5 5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 0,9 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

5 5

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša najmanj 
91 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

5 5

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, 
katerih nadzemni deli so v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih 
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in 
prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne 
dokumentacije.

5 5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 81 do vključno 
90 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

4 4

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

4 4

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, 
katerih nadzemni deli so večinoma zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih 
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in 
prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne 
dokumentacije.

3 3

Naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.4. »Menjava azbestne kritine« 
iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

3 3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 61 do vključno 
80 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

3 3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu. 2 2
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 41 do vključno 
60 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2 2

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od 1,3 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Izračun povprečne letne 
obtežbe« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2 2

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 
40 odstotkov, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.2. »Izračun deleža 
lastne krme« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

1 1

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov, ki bodo 
uporabljali to kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne 
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na 
isto kategorijo.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje kmetijski proizvod, ki je posledica:
– uvedbe reje novih vrst živali,
– uvedba pridelave novih kmetijskih kultur.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice 
za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se 
naložba nanaša, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih 
patentih oziroma njihovi uporabi« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije. 

5 5

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg 
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na 
javni razpis predstavljati vsaj 21 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma vsaj 21 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskih 
gospodarstvih članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki 
bodo uporabljali to kolektivno naložbo. 

4 4

Naložba v ureditev objektov za skladiiščenje dveh ali več kmetijskih 
kultur, ki jih bo kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, ki bodo uporabljali to kolektivno naložbo, na novo uvedlo 
z naložbo, predstavlja vsaj 50 odstotkov celotne vrednosti naložbe. 

4 4

Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst žival, ki jih bo kmetijsko 
gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 
to kolektivno naložbo, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 
50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

4 4

Naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi 
prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg 
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na 
javni razpis predstavljati vsaj 10 do vključno 20 odstotkov vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 10 do vključno 20 odstotkov 
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov zadruge, skupine ali 
organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali to kolektivno naložbo. 

2 2
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba v ureditev objektov za skladiiščenje kmetijske kulture, ki jo bo 
kmetijsko gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 
to kolektivno naložbo, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 
50 odstotkov celotne vrednosti naložbe.

2 2

Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste živali, ki jo bo kmetijsko 
gospodarstvo oziroma vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali 
to kolektivno naložbo, na novo uvedlo z naložbo, predstavlja vsaj 
50 odstotkov celotne vrednosti naložbe. 

2 2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje z Dokazilom 
št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi« iz 
Priloge 11 razpisne dokumentacije.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 14 razpisne 
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo 
na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz 
RKG na dan 1. 2. 2018, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih 
gnojil.

4 4

Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme.

4 4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo vsaj 21 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme 
oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) na 
kmetijskem gospodarstvu za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat gradbene 
fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

4 4

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri 
katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev njihovih članov, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
Zatesnitev lagune za skladiščenje živinskih gnojil. 3 3
Ureditev kompostarne, ki predstavlja vsaj 10 odstotkov vrednosti celotne 
naložbe.

3 3

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo od 11 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

3 3

Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov. 2 2
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšuje stres živali 
in povečuje zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov 
iz Priloge 14 razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje 
hlevov), predstavljajo od 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del. 

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje 
z Dokazilom št. D6.2.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.2.2. 
»Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2 2

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge, skupine ali organizacije 
proizvajalcev, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri 
katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev njihovih članov, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo, izpolnjuje to zahtevo.
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8. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 28. členu 

Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogoja iz šestega od-

stavka 28. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni 
razpis priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o velikosti in 
povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumen-
tacije. Upravičenec, ki je nosilec kmetije, ne prilaga 
dokazil iz te točke.

3. Zaprtost finančne konstrukcije je določena 
v 101. členu Uredbe. Če gre za naložbe iz 2. točke 
9. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis 
priloži naslednji dokazili iz Priloge 4 razpisne doku-
mentacije:

– Dokazilo št. D4.2. »Izjava o finančni pokritosti« 
s strani banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih 
storitev, da je upravičenec finančno sposoben izpe-
ljati načrtovane naložbe (drugi odstavek 101. člena 
Uredbe) ali

– Dokazilo št. D4.3. »Overjena kopija sklepa 
sveta zavoda ali sklepa pristojnega organa občine«, 
s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela 
javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, če je 
upravičenec javni zavod (četrti odstavek 101. člena 
Uredbe).

9. Vloga, postopek za dodelitev sredstev in 
obravnava vlog

1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za 
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. čle-
nu Uredbe.

2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za 
odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim 
odstavkom 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 %;
– Proizvodna usmeritev kmetijskih gospodar-

stev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni 

razpis je v Prilogi 15 razpisne dokumentacije.
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 
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spre-
membi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financi-
ranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru 
skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpo-
stavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in 
(EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov 
v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim raz-
množevalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 
2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek 
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 skladu s cilji tega podukrepa.

5. Obvezne priloge, brez katerih se v skladu 
s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) vloga 
zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so določene 
v 24. členu Uredbe.

10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevka za predplačilo

1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevka za predplačilo se izvaja v skladu s 26., 102., 
103., 104. in 105. členom Uredbe.

2. Glede izpolnjevanja pogojev iz petega od-
stavka 102. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo naslednja dokazila:

a) Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke upravičenec 
izkazuje z Dokazilom št. D5.5.4 »Izjava o neizterljivo-
sti DDV« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije;

b) Izpolnjevanje pogojev iz 5. in 12. točke upravi-
čenec izkazuje z Dokazilom št. D5.5.6 »Fotografije« 
iz Priloge 5 razpisne dokumentacije;

c) Izpolnjevanje pogoja iz 6. točke upravičenec 
izkazuje z Dokazilom št. D5.5.7 »Javna naročila« iz 
Priloge 5 razpisne dokumentacije;

č) Izpolnjevanje pogoja iz 9. točke upravičenec 
izkazuje z Dokazilom št. D5.5.8 »Izjava upravičenca 
o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške« 
iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.

3. Izpolnjevanje pogojev iz šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Do-
kazilom št. D1.1.2. »Uporabno dovoljenje« in Do-
kazilom št. D1.1.6. »Projekt izvedenih del (PID)« iz 
Priloge 1 razpisne dokumentacije.

4. Izpolnjevanje pogojev iz enajstega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Do-
kazilom št. D6.5. »Prispevek v naravi v obliki zagota-
vljanja lesa iz lastnega gozda« iz Priloge 6 razpisne 
dokumentacije.

5. Izpolnjevanje pogojev iz dvanajstega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Do-
kazilom št. D5.5.5 »Izjava upravičenca glede izpol-
njevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za iz-
plačilo sredstev« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.

6. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prvega od-
stavka 26. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Do-
kazilom št. D5.5.9 »Izjava upravičenca o vključitvi na-
ložbe v uporabo« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.

7. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Ured-
be je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev 28. december 2021.

8. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Izved-
bene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. ju-
lija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 
30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pod-
pori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 
z dne 31. 7. 2018, str. 44), ter Pravilnikom o ozna-
čevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja po-
deželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
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(Uradni list RS, št. 67/18), izpolniti zahteve glede 
označevanja vira sofinanciranja.

9. 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, poveza-
nih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni 
list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe 
Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami 
in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo 
obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 
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 plačilnih ro-
kov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi 
izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, 
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, k zah-
tevku za predplačilo priloži Dokazilo št. D4.4. »Ban-
čna garancija« iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.

11. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz 
103. in 106. člena Uredbe.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-
vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi 
obveznosti iz 1., 2., 3., 6., 9., 10., 11., 12. in 13. točke 
prvega odstavka 27. člena Uredbe.

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih 
iz tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz 
Priloge 16 razpisne dokumentacije.

12. Objava podatkov o upravičencih: objava po-
datkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je dolo-
čena v 107. členu Uredbe.

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

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obve-

znosti se sankcionira v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se 

uporabijo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-46/2018 Ob-3516/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena 
Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18; v na-
daljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti 
sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III 
z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči 
»Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja« Mini-
strstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči, objavlja

2. javni razpis za podukrep 16.2
Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih 

proizvodov, praks, procesov in tehnologij

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov 
Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti 
(v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa 
o odobritvi sheme državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu 
z 52. členom prehodnih določb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem razpisu ne 
dodeli za pilotne projekte in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 eurov. 
Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran 
v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 1.000.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 4.000.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.000.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.000.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vloge na 
javni razpis in zaprtje 
javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure.
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Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po 
datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali 
tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter 
razširjanje rezultatov projekta.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije). 

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.

3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe.

4. Pilotni projekt
4.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem 

odstavku 6. člena Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. čle-

nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni 
projekt predloži v elektronski obliki (Word) na obrazcu iz 
Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.

3. Pilotni projekt se ne sme nanašati izključno na 
gozdarstvo.

4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 7. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega od-
stavka 7. člena Uredbe registrirana za opravljanje de-
javnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, 
če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nera-
zvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

3. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posame-
znik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe 
mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim 
odstavkom 7. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne šte-
je priprava vloge na javni razpis, zahtevka za izplačilo 
sredstev ali poslovnega načrta za uveljavljanje podpore 
iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne 
vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetij-
ske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 
naslednje sestavine:

a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno sveto-

vanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
4. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega 

odstavka 7. člena Uredbe nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, 

razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pri-
delovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasa-
dov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, 
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko 
proizvodnjo in priprava pridelkov«;

b) živilstva, če se nanaša na predelovanje kmetij-
skih proizvodov v kmetijske ali v nekmetijske proizvode, 
ki so namenjeni prehrani ljudi.

5. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja na področju:

a) kmetijstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih 

programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in v štu-
dijskem letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni študijski 
program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva,

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni višješolski študijski 
program s področja kmetijstva, ali

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni izobraževalni pro-
gram srednjega poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja s področja kmetijstva;

b) živilstva, če je vpisana:
– v Evidenco visokošolskih zavodov in študij-

skih programov, ki jo vodi MIZŠ, in v študijskem letu 
2018/2019 izvaja javnoveljavni študijski program naj-
manj prve stopnje s področja živilstva,

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni višješolski študijski 
program s področja živilstva, ali

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni izobraževalni pro-
gram srednjega poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja s področja živilstva.

4.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene 

v 3. točki drugega odstavka 15. člena, 50. členu in pr-
vem odstavku 65. člena Uredbe.

4.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s priloga-
mi od 1 do 14, 20, 21 in 24, ki so določene v razpisni 
dokumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 7. členu in prvem odstavku 11. člena Uredbe. 
Vlogi na javni razpis se priloži:

a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, Priloga 8 »Seznam opravlje-
nih svetovanj«;

b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. toč-
ke prvega odstavka 7. člena Uredbe, Priloga 9 »Izjava 
o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.

4. Projekt iz drugega odstavka 6. člena Uredbe je 
Priloga 21, ki je obvezna priloga k vlogi na javni razpis 
in brez katere se v skladu z 12. členom Uredbe vloga 
zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.
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4.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 13. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz 
tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 24 
»Merila za ocenjevanje vlog – pilotni projekti«.

2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, 
določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na 
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe 
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega 
odstavka 13. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstot-
kov točk ter dosežejo vstopni prag 30 odstotkov vseh 
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte

Merila Število 
točk

I. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk 20
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

Število članov partnerstva 5
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 
1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe,

5

– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi, ki nista 
člana partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.

3

Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) 10
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, in od katerih:

4

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja 
podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), 
kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena Uredbe. 3
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj«.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke pod b) ali iz 3. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe, in najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva ali živilstva in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register 
zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »Izjava o področju delovanja«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.
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Merila Število 
točk

2. REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev 
Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni 
razpis, in se nanaša na področje kmetijstva ali živilstva.

5

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 13 »Izjava vodilnega partnerja o referencah 
z vodenjem projektov«.
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki je 
bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih 
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in se nanaša na področje kmetijstva ali živilstva.

3

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 14 »Izjava vodilnega partnerja o referencah 
s sodelovanjem v projektih«.

II. KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk: 40
1. POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI 

GOZDARSTVA:
10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta 
člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje pogoje:

10

– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila (v 
nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev 
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: OMD).
2. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta 
člana partnerstva in izpolnjujeta naslednja pogoja:

5

– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG.
3. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta 
člana partnerstva.

2

Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe.

2. SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU 
KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:

10

Vsebina projekta je skladna z:
1. več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) ter najmanj 
enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11; 
v nadaljnjem besedilu Resolucija).

10

2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) 
ter najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije.

5

Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na 
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in dvig 
energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
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C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).

3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 10
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska zemljišča:
1. na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, ki 
urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se nanaša 
na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda.

5

2. ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina 
pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja. Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, 
regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 
31/18).

5

Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti 
ekološka pridelava in predelava. Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva, ki izpolnjuje ta 
pogoj, priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov.

5

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar ne morejo preseči 10 točk.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno 

število točk:
10

Vsebina pilotnega projekta se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva ali živilstva: 5
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na 
podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba 
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne 
spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov.
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 5
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 
v tleh in biomasi.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM 
GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:

20

1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno število 
točk:

20

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine, 10
– več kot dva do vključno štiri različne načine. 5
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila 
v obsegu:
– trikrat ali več, 10
– dvakrat. 5
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, 
izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa 
na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja 
na področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega 
projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
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– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na 
področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja 
v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva 
ali živilstva, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva ali živilstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in 
kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni 
ali študijski program s področja kmetijstva ali živilstva (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in 
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za 
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna 
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani 
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero 
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani 
vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je 
brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje 2. točke izveden večkrat, če 
je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za 
različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso 
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe.

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno 
št. točk:

10

1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi 
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta – 
maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe.

2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev 
na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem ali 
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3

– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
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– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati 
pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe.

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk: 10
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju 

pilotnega projekta – maksimalno število točk:
5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta. 3

2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD 
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:

5

Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so 
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta. 3

4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-

lo sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega 
razpisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo 
priloge od 26 do 32, ki so določene v razpisni doku-
mentaciji.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-
lo sredstev so določeni v prvem in drugem odstavku 
15. člena Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega pre-
izkusa;

b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. toč-
ke drugega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni 
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 
7. poglavja tega javnega razpisa;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega 
odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 4. toč-
ke drugega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe 
posameznega praktičnega preizkusa;

d) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 4. točke 
drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine glede na način prenosa znanja:

– če gre za prenos znanja z demonstracijo, preda-
vanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista 
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,

– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma iz-
delavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno 
aplikacijo,

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod 
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

e) izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje 4. točke 
drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka, 
brošura, letak,
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– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega par-
tnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati pilotnega projekta razširijo preko 
elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki 
o naslovnikih;

f) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 4. točke 
drugega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine glede na vrsto medija oziroma dogodek:

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavlje-
nega članka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega par-
tnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati pilotnega projekta razširijo na do-
godkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo 
na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija 
dogodka.

3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 3, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elek-
tronski obliki (Word) dostopno kot Priloga 32.

4.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v prvem, tre-

tjem, četrtem, šestem, sedmem odstavku in od devetega 
do enajstega odstavka 16. člena Uredbe.

2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se 
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obre-
stna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva 
za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/dr-
zavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.

5. Projekt EIP
5.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem od-

stavku 6. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sed-

mim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov 
EIP naslednje:

a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;
b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;
c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo 

uporabo:
– Trajnostna pridelava grozdja za vino,
– Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali
– Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;
č) Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane 

krav molznic;
d) Uvedba genomske selekcije z domačim obraču-

nom genomskih plemenskih vrednosti;
e) Nov proizvodno-ekonomski model slovenske 

prašičereje;
f) Razvoj tehnologij pridelave in predelave z belja-

kovinami bogatih rastlin;
g) Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vr-

hunske kakovosti:
– Reja različnih pasem govedi za meso in izdelke 

vrhunske kakovosti,

– Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke 
vrhunske kakovosti ali

– Reja različnih pasem govedi in drobnice za meso 
in izdelke vrhunske kakovosti;

h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov:
– Podaljšanje svežine proizvodov,
– Podaljšanje obstojnosti živil ali
– Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem go-

spodarstvu in organizaciji pridelave;
j) Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske 

bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja;
k) Modeli lokalne oskrbe;
l) Analitični sistemi v podporo svetovanju na kme-

tijah.
3. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. čle-

nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt 
EIP predloži v elektronski obliki, in sicer v:

– Excel obliki na obrazcu iz 1. točke Priloge 2, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa in

– Word obliki na obrazcu iz Priloge 2 tega javnega 
razpisa, razen vsebine iz 1. točke.

4. Projekt EIP se ne sme nanašati izključno na 
gozdarstvo.

5. MKGP posreduje podatke o projektu EIP Evrop-
ski komisiji v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe.

5.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 8. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve alineje 

3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe registrirana za 
opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva 
ali živilstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

3. Pravna oseba iz prve alineje 3. točke prvega od-
stavka 8. člena Uredbe mora opravljati dejavnost sveto-
vanja v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe. Kot 
svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni razpis, 
zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega 
načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa 
razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, 
ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam 
opravljenih svetovanj mora imeti v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 8. člena Uredbe naslednje sestavine:

a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno sveto-

vanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
4. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega 

odstavka 8. člena Uredbe nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, 

razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pri-
delovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasa-
dov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, 
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko 
proizvodnjo in priprava pridelkov«;

b) živilstva, če se nanaša na predelovanje kmetij-
skih proizvodov v kmetijske ali v nekmetijske proizvode, 
ki so namenjeni prehrani ljudi.

5.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene 

v 5. točki tretjega odstavka 15. člena, četrtem odstav-
ku 15. člena, 50. členu in prvem odstavku 65. člena 
Uredbe.
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5.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami 
od 1 do 12, od 15 do 20, 22, 23 in 25, ki so določene 
v razpisni dokumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 8. členu in prvem odstavku 11. člena Uredbe. 
Vlogi na javni razpis se za člana partnerstva, ki je pravna 
oseba iz 1. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, pri-
loži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«.

4. Projekt iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe sta 
Prilogi 22 in 23, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni 
razpis in brez katerih se v skladu z 12. členom Uredbe 
vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.

5.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za 
projekte EIP

1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 
določena v 14. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz 
tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 25 
»Merila za ocenjevanje vlog – projekti EIP«.

2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, 
določenih z Uredbo in javnim razpisom, se vloga na 
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega 
odstavka 14. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstot-
kov točk ter dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh 
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP

Merila Število 
točk

I. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk 20
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

Število članov partnerstva 3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe,

3

– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso 
člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.

1

Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) 8
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega 
odstavka 8. člena Uredbe, in od katerih:

4

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz 
Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je 
razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe. 1
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj«.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz 2. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe. 1
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda.

1

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj« in kopijo akta o ustanovitvi, iz 
katerega je razvidno, da pravna oseba deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva 
voda.
d) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva 
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva ali živilstva in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register 
zasebnih raziskovalcev.
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Merila Število 
točk

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta: reference najmanj dveh članov partnerstva, 
ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.

4

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Reference članov partnerstva s področja tematike projekta 
EIP«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

2. REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj 
enem projektu, ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen 
v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na kmetijstvo ali
b) kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na živilstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva, 5
– do vključno 2 člana partnerstva. 3
Član partnerstva izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 16 »Reference člana partnerstva 
z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«.

II. KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 40
1. POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA 

– maksimalno število točk:
10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so 
člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

10

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev 
kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
2. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so 
člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in 
izpolnjujejo naslednja pogoja:

5

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG.
3. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije 
z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani 
partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.

2

Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.

2. SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA, 
ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:

10

Vsebina projekta je skladna z več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020, pri čemer mora biti skladna 
z najmanj eno potrebo iz sklopa A., B. in C. ter najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz 
Resolucije.

5

Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na 
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
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Merila Število 
točk

– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).
Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.

3

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih 
projektov«.
Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske in živilske prakse v Republiki Sloveniji. Vlogi na 
javni razpis se priložijo kopije objav v tiskani ali elektronski (CD, DVD, USB ključ ipd.) obliki najmanj 
štirih člankov oziroma objav iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali 
elektronskih virov (kot so objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave 
tega javnega razpisa, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 18 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse 
v Republiki Sloveniji«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 10
Projekt EIP na področju kmetijstva ali živilstva je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,

2

b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles 
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive 
o vodah,

2

c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, 2
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda, 2
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 2
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno 
število točk:

10

Vsebina projekta EIP se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva ali živilstva: 5
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev 
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba 
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne 
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 5
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 
v tleh in biomasi.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – 
maksimalno število točk:

15

1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali 
več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:

5

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine, 3
– več kot dva do vključno štiri različne načine. 2
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b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila 
v obsegu:
– trikrat ali več, 2
– dvakrat. 1
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, 
izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa 
na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja 
na področju kmetijstva ali živilstva izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega 
projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na 
področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja 
v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva 
ali živilstva, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva ali živilstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in 
kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni 
ali študijski program s področja kmetijstva ali živilstva, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in 
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za 
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna 
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani 
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero 
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega 
partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je 
brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje 2. točke izveden večkrat, če 
je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za 
različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso 
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.

2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PREKO IZMENJAVE 
IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA 
PREDMETA PROJEKTA EIP:

10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma 
druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja 
kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega krožka). 
Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh 
srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
a) več kot pet različnih kmetijskih gospodarstev, 10
b) več kot tri do vključno pet različnih kmetijskih gospodarstev. 5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina 
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja, 
število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 19 »Program usposabljanja«.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.
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Merila Število 
točk

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 15
1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden 

ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP – maksimalno 
število točk:

5

En ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.

2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na 
dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih 
medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3

– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta 
EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.

3. TRAJNOST REZULTATOV: načrt trženja in vstopa na trg – maksimalno število točk: 5
Član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev predloži načrt trženja in vstopa na trg.

5

Obvezne sestavine načrta trženja in vstopa na trg so:
1. predstavitev: cilji načrta trženja, glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi 
načrta trženja;
2. analiza tržišča: trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza;
3. trženjski in finančni cilji;
4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih aktivnosti;
5. proračun za izvedbo načrta trženja;
6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s šesto alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe.
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Merila Število 
točk

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno št. točk: 10
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta 

EIP – maksimalno število točk:
5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP. 3

2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD 
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:

5

Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so 
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP. 3

5.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega raz-
pisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge 
od 26 do 31, 33 in 34, ki so določene v razpisni doku-
mentaciji.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-
lo sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku 
15. člena Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega pre-
izkusa;

b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. toč-
ke tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni 
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 
7. poglavja tega javnega razpisa;

c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta raz-
vitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 15. čle-
na Uredbe so določene v 3. točki 7. poglavja tega jav-
nega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo 
sredstev;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogod-
ka, lista prisotnosti iz katere so razvidni najmanj ime in 
priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis ude-
leženca dogodka;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke tretjega 
odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe 
posameznega praktičnega preizkusa;

f) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 6. točke tre-
tjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na nasle-
dnje načine glede na način prenosa znanja:

– če gre za prenos znanja z demonstracijo, preda-
vanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista 
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,

– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma iz-
delavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno 
aplikacijo,

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod 
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo: lista prisotnosti udeležen-
cev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime 
in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev 
usposabljanja ter fotografija udeležencev usposabljanja 
z vsakega srečanja;

h) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 6. točke 
tretjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka, 
brošura, letak,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elek-
tronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki 
o naslovnikih;

i) izpolnjevanje pogoja iz pete alineje 6. točke tretje-
ga odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na naslednje 
načine glede na vrsto medija oziroma dogodek:

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavlje-
nega članka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o iz-
vajanju projekta navede spletni naslov do povezave na 
objavo,

– če se rezultati projekta EIP razširijo na dogod-
kih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo 
na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija 
dogodka;

j) sestavine načrta trženja iz šeste alineje 6. točke 
tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del 
poročila o izvajanju projekta, so določene pri merilu traj-
nost rezultatov iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa.
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3. V skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe 
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta ude-
ležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga 
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju 
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.

4. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 4, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v ele-
ktronski obliki dostopno kot Priloga 33 (Word) in Prilo-
ga 34 (Excel).

5.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, 

tretjem, petem, šestem, sedmem odstavku in od deve-
tega do enajstega odstavka 16. člena Uredbe.

2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se 
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obre-
stna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva 
za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/dr-
zavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.

6. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis za 
pilotni projekt in projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:

a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. 
in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsa-
kega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana par-
tnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnje-
vanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 11 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih 
evidencah«;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik po-
moči de minimis, glede enotnega podjetja in združeva-
nja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomo-
či de minimis v okviru podukrepa 16.2 ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih«;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz petega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
javne uporabe rezultatov projekta«;

g) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 20;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe 
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali 
zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.

2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja 
DDV kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje 
točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni 
povračljiv«.

3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se vlo-
gi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki je upra-
vičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo priložita:

– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,

– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva, 
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov 
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.

4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner 
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zago-
toviti slovenski prevod.

5. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 10. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 10 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.

7. Upravičene aktivnosti za pilotni projekt in projekt 
EIP

1. Upravičene aktivnosti projekta so določene 
v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 10. člena 
Uredbe.

2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega 
odstavka 10. člena Uredbe ima naslednje sestavine:

a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev 

v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 

rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospo-

darstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predla-
ganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;

d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje druge-

ga odstavka 10. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev uporabe novega ali izboljša-

nega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, 

smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika 
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko go-
spodarstvo in

d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru 
projekta razvitih rešitev v praksi.

8. Upravičeni stroški za pilotni projekt in projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem 

odstavku 10. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 1. točke petega odstavka 10. čle-

na Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposle-
ni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:

– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo 
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do 
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravna-
vo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja,

– stroški prevoza s službenim avtomobilom se pri-
znajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se 
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene 
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila 
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,

– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), ce-
stnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu,

– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine, 
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ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;

b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) kot oprema iz 3. točke petega odstavka 10. člena 
Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga opre-
ma, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene 
aktivnosti projekta;

č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

d) posredni stroški iz 6. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za pilotni 
projekt in projekt EIP

1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-
čena v 12., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.

2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. čle-
na Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede 
na vrsto projekta, in sicer:

– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega od-

stavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa 
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema 
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka jav-
nega razpisa: »2. javni razpis za podukrep Razvoj novih 
proizvodov, praks, procesov in tehnologij«.

4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kme-

tijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

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) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom 
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve 
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o do-

ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdrav-
jem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom 
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se 
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa iz 5. člena 
Uredbe.

10. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 
za pilotni projekt in projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 55., v tretjem, četrtem, petem 
in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu Uredbe. 
Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 26 
do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 26 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

b) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne spe-
cifikacije, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka 
in tip opreme, se poleg računa zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje spe-
cifikacijo, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka 
in tip opreme, pri čemer mora biti iz računa razviden 
sklic na te dokumente;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 27 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

d) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. 
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga 
oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno ob-
javljene tarife);

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 28 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 
šestega odstavka 10. člena Uredbe:

– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi ane-
ksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba 
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz 
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za 
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi 
za druge namene in

– Priloga 29 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete 
alineje šestega odstavka 10. člena Uredbe Priloga 30 
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»Mesečna časovnica za člana kmetije, samostojnega 
podjetnika na projektu«.

3. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene ose-
be na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, 
odredbodajalca, podpisov ipd;

b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi pri-
loženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških 
(račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vo-
zovnice ipd.);

c) če gre za službeno potovanje s službenim av-
tomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te 
točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju 
največ 30 dni pred datumom začetka službenega poto-
vanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni 
opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombini-
rani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija 
Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za 
službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno 
potovanje);

č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega 
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista priso-
tnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

4. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o iz-
vedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali do-
godkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka, 
lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).

5. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. toč-
ke petega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži Priloga 31 »Izjava o obdobju 
uporabe nove opreme v projektu«.

6. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 1. točke 
pod č) 8. poglavja tega javnega razpisa, ki so stroški 
dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojen-
cev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo naslednja dokazila:

– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega ho-
norarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 
obrazec in individualni REK obrazec);

– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po 
tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja 
(REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);

– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu 
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in 
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in 
individualni REK obrazec) ali

– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pilo-

tni projekt in projekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo 
sredstev je določeno v prvem, drugem in šestem odstav-
ku 59. in 61. členu Uredbe.

12. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas 
trajanja pilotnega projekta in projekta EIP: obveznosti, 
ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so 
določene v 60. členu Uredbe.

13. Obveznosti upravičenca do podpore po za-
dnjem izplačilu sredstev za pilotni projekt in projekt EIP: 
obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplači-
lu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.

14. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

15. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

16. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
za pilotni projekt in projekt EIP

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Opis pilotnega projekta

 
 

Priloga 1: Opis pilotnega projekta  
 

1. Osnovni podatki o pilotnem projektu 
 

a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura) 
 

I. Člana partnerstva (obvezna) iz prvega odstavka 7. člena Uredbe (kmetijsko gospodarstvo in en 
član iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe): 

Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in dodano vrednost 
k pilotnemu projektu.) 

VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 

Opis in utemeljitev:  

Član partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo člana partnerstva, njegov prispevek in dodano vrednost 
k pilotnemu projektu.) 

ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

II. Člani partnerstva iz petega odstavka 7. člena Uredbe:  

Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihov prispevek in 
dodano vrednost k pilotnemu projektu, kot npr. ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko 
gospodarstvo, izveden praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije.) 

ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
 

b. Opis glavnih značilnosti pilotnega projekta 
 

Naslov projekta  

 
 
Povzetek vsebine projekta (Opišite področje in tematiko, ki jo bo obravnaval pilotni projekt) 

 
 
Področje projekta (Ustrezno obkrožite) 

kmetijstvo DA NE 
živilstvo DA NE 
 
Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje pilotnega projekta) 

 
 
Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje 
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Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih 

 
 
 
Obdobje trajanje projekta (Ustrezno označite)  

12 mesecev ___ 24 mesecev ___ 36 mesecev ___ 

 
Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo pilotnega 
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 eurov do 
vključno 75.000 eurov.) 

 

 
2. Vsebina pilotnega projekta 

 

a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen pilotnega projekta. Na kakšen 
način bo pilotni projekt prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali 
tehnologij na področju kmetijstva ali živilstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov 
projekta. Navedite, ali se vsebina pilotnega projekta nanaša na ohranjanje narave in ali se bo pilotni 
projekt izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.)  

 
 

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, 
živilstva ali gozdarstva (Opišite problem, ki ga s pilotnim projektom naslavljate in njegov pomen za 
prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.) 

 
 

c. Opis pričakovanih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate pilotnega projekta opredelite s 
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, 
zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana mlečnost.)  

 

 
č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
pilotnem projektu, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski 
strokovnjaki, živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
 

 
d. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva (Opišite kako je vsebina vašega pilotnega projekta skladna s strateškimi cilji na področju 
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.)  
 
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za 
izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in 
Programu razvoja podeželja 2014-2020.  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na 
področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva iz 4.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno 
utemeljiti skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, 
na podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 
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Izbrani strateški cilj iz Resolucije Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
 
e. Prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje (Opišite na kakšen način vaš pilotni projekt prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje.)  
 
 
f. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko pilotnega projekta.) 
 

 
g. Opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanje prostega dostopa do 
rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva.) 
 

 
h. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva 
ali gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, 
pri katerih se bo izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa 
ali tehnologije.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti. 
 
i. Načrtovane aktivnosti projekta po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati 
vsake aktivnosti (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
napišite, katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani rezultati vsake aktivnosti. Navedite tudi 
kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani 
rezultati aktivnosti 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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j. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta 
(Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih nameravate doseči v pilotnem projektu. Opišite 
ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov pilotnega projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov 
po zaključku pilotnega projekta.) 
 

 
k. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju pilotnega projekta in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih 
boste zmanjšali pojav tveganj.) 
 

 

3. Terminski načrt in finančna konstrukcija: 

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega 
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove 
načrtovane upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja 
samo vodja projekta.) 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj 

znesek v EUR 
Vodenje in 
koordinacija izvedbe 
projekta 

x x x x 

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane 
z izvedbo projekta, in 
administrativno-
tehnične aktivnosti 

    

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa 
novega oziroma 
izboljšanega 
proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije  

    

Analiza izvedljivosti 
prenosa novega 
oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije 
v prakso 
Razširjanje rezultatov 
projekta 

SKUPAJ 
 
Po potrebi dodajte stolpce.  
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b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
 
 
c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.) 
 

Vrsta 
upravičenega 

stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški 
usposabljanj in 
udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa 
nove opreme  
Oprema 1 
Oprema 2 
Stroški zunanjih 
storitev 
Stroški materiala 
Posredni stroški 

SKUPAJ 
 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški 
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, 
stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi 
načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške. 
Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s 
predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom 
mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo 
materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede načrtovan 
odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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4. Razširjanje rezultatov pilotnega projekta 

 

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega 
partnerja in drugih članov partnerstva pri tem 
 
 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta 
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Priloga 2: Opis projekta EIP

   

 

Priloga 2: Opis projekta EIP  
 
1. Osnovni podatki o projektu EIP 

 
Člani partnerstva (obvezni podatki) 

  

Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 
presledkov 

    
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 

presledkov 
     
Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta    
Država    
Program razvoja podeželja    
Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)    
     
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za 
pripravo in pošiljanje besedila projekta 

  največ 150 znakov brez 
presledkov 

Koordinator projekta (vodilni partner) v skladu s pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju: 

  

Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv 
organizacije v primeru pravne osebe) 
Naslov 

  
  

največ 150 znakov brez 
presledkov 

E-pošta 
Telefon   
  

 

     
Obdobje trajanja projekta:    
     
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že 
zaključen (po zadnjem izplačilu) 

   

  
Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje 
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva) 

  

   
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)     
   
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe? 

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 

   
 Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe?  

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 
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Projektni partnerji 
Naziv ali ime 
in priimek Naslov E-pošta Telefon 

Vrsta 
partnerja* 

Vodilni partner:            
Član partnerstva 1:      
Član partnerstva 2:      
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva. 
*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo, 
svetovalec, raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo 
 
Ključne besede    
Ključna beseda 1   Obvezno 
Ključna beseda 2   
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed. 

*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta 
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit 
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred 
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski 
viri, gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo, 
odpadki, stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, 
kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja, 
kmetijstvo/gozdarstvo konkurenčnost in diverzifikacija.) 

2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP 

a. Partnerstvo 

I. Člani partnerstva (obvezni) iz prvega odstavka 8. člena Uredbe:  

Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP.)  

VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 

Opis in utemeljitev: 

Člana partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije.)  

ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

II. Člani partnerstva iz petega odstavka 8. člena Uredbe:  

Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 

 

ČLAN PARTNERSTVA 3 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
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b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP 

I. Tematika projekta (Navedite in opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite 
skladnost vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 5.1 
podpoglavja tega javnega razpisa.) 

 
 

II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP) 

 
 

III. Povzetek vsebine projekta  

 
 

IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in 
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.) 

 
 

V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši ključni rezultati za uporabo v praksi, kateri so 
vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična priporočila, ki bodo 
nastala v okviru projekta EIP.) 

 

 
3. Vsebina projekta EIP 

 

a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni, so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen 
način bo projekt EIP prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali 
tehnologij na področju kmetijstva ali živilstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov 
projekta. Navedite, ali se vsebina projekta EIP nanaša na ohranjanje narave in ali se bo projekt EIP 
izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.)  

 
 

b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso 
na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva.) 

 
 

c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih 
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Pričakovani rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   

drugo 12-mesečje   

tretje 12-mesečje   
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č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana 
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Načrtovani neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki, 
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta 
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva ali živilstva.)  
 
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za 
izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in 
Programu razvoja podeželja 2014-2020. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji na področju 
kmetijstva, živilstva ali gozdarstva iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti 
skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na 
podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 

  

Izbrani strateški cilj iz Resolucije 
 

Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
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f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje v kmetijskem sektorju.)  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 5. 5 podpoglavja tega 
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako 
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina 
projekta EIP nanaša na prilagoditev tehnologij na podnebne spremembe, na zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva ali na zmanjšanje oziroma pravilno uporabo FFS in 
gnojil, za vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  
 

Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju 
naravnih virov 

Utemeljitev 

  

Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na 
blaženju podnebnih sprememb ali 

prilagajanju nanje 
Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice. 
 
g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire. 
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.) 
 

 
h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in 
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot 
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.) 
 
 
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri 
katerih se bo izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice. 
 
j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake 
aktivnosti. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus novega 
oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani dosežki 
aktivnosti 
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k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih 
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP 
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.) 
 

 
l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste 
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.) 
 

 

4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP 

a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Načrtovani neposredni učinek projekta 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta 

Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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5. Finančna konstrukcija 

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP 
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane 
upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodja 
projekta.) 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Pr

vo
 6

-
m

es
eč

je
 

D
ru

go
 6

-
m

es
eč

je
 

Tr
et

je
 6
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je
 

Č
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o 
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je
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-
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je
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o 
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je
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aj
 

Pr
vo
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-
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eč
je

 
D
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go

 6
-

m
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je
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Č
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eč

je
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eč
je

 
Še

st
o 

6-
m

es
eč

je
 

Sk
up
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znesek v EUR 

Vodenje in koordinacija 
izvedbe projekta        x x x x x x x

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane z 
izvedbo projekta, in 
administrativno-tehnične 
aktivnosti 

              

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa 
novega oziroma 
izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali 
tehnologije 

              

Analiza izvedljivosti 
prenosa novega oziroma 
izboljšanega proizvoda, 
prakse, procesa ali 
tehnologije v prakso 

    

Razširjanje rezultatov 
projekta     

SKUPAJ     
 
Po potrebi dodajte stolpce. 
 
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)  

 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 

Pr
vo

 6
-
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es

eč
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je
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Č
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Č
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znesek v EUR 

Stroški dela na projektu      

Potni stroški      

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, 
ki niso stroški dela na 
projektu 

     

Stroški nakupa nove 
opreme      

Oprema 1      
Oprema 2      
Stroški zunanjih storitev      
Stroški materiala      
Posredni stroški      

SKUPAJ      
Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, 
stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove 
opreme, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno 
opredeliti tudi načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo 
uveljavljal te stroške. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup 
vsake opreme v povezavi s predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih 
aktivnosti in predvidenim številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških 
materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. 
Pri posrednih stroških se navede načrtovan odstotek glede na upravičene stroške dela na 
projektu.) 
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6. Razširjanje rezultatov projekta EIP 

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega 
partnerja pri tem 
 

 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in 
informacij o projektu EIP 
 

 
c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP 
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Priloga 3: Poročilo o izvajanju pilotnega projekta 

Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti  
 
 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen pilotnega 
projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in 
aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus 
novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti  
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (Navedite 
dosežene merljive rezultate projekta v primerjavi z načrtovanimi (s kvantitativno opredeljenimi 
kazalniki kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše 
klavne lastnosti, povečana mlečnost) in pojasnite morebitna odstopanja.  
V zadnjem poročilu kratko pojasnite tudi, kako je pilotni projekt prispeval k razvoju novih oziroma 
izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva ali živilstva, prenosu 
znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.) 
 
 
4. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 
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5. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za 
vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere 
aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) 
gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost Cilj, h kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
6. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa rešitev projekta na lokaciji kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti (Potrebno je 
navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo 
kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim 
materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa.)  
 

 
7. Analiza izvedljivosti prenosa novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
v prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti 
so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso c) 
problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za 
kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko 
gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.)    
 

 
8. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
 
 
9. Opis izvedenih načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja 
in vloga kmetijskega gospodarstva) (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko 
spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, 
tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 
objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri 
izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi 
po zaključku projekta.) 
 

 
10. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
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11. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo drugega 
odstavka 6. člena Uredbe  
 
 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega 
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove 
upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 10. člen Uredbe. 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Vodenje in 
koordinacija izvedbe 
projekta 

x x x x 

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane 
z izvedbo projekta, in 
administrativno-
tehnične aktivnosti 

    

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa 
novega oziroma 
izboljšanega 
proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije  

    

Analiza izvedljivosti 
prenosa novega 
oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, 
procesa ali tehnologije 
v prakso 
Razširjanje rezultatov 
projekta 

SKUPAJ 

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov pilotnega projekta. 
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta 
upravičenega 

stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški 
usposabljanj in 
udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa 
nove opreme  
Oprema 1 
Oprema 2 
Stroški zunanjih 
storitev 
Stroški materiala 
Posredni stroški 

SKUPAJ 

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela 
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne 
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno 
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri 
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških 
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri 
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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Priloga 4: Poročilo o izvajanju projekta EIP 

 
Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 6 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v 
praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje 
Priloga 34 Povzetek prakse projekta EIP.  
 
 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za 
prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti 
navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus novega oziroma 
izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije. Če je bilo izbrano merilo Trajnost rezultatov, 
se priloži načrt trženja in vstopa na trg z obveznimi sestavinami: 1. predstavitev: cilji načrta trženja, 
glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi načrta trženja; 2. analiza tržišča: 
trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza; 3. trženjski in 
finančni cilji; 4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih 
aktivnosti; 5. proračun za izvedbo načrta trženja; 6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 
3. Doseženi rezultati projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih 
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Doseženi rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   

drugo 12-mesečje   

tretje 12-mesečje   
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4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana 
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Doseženi neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
 
6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in 
navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu 
načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus 
novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost 
Dosežki aktivnosti in cilj, h 

kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom: 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Doseženi neposredni učinek projekta 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta 

Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali 
datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega 
gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), 
spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake 
izvedbe praktičnega preizkusa.)  
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9. Analiza izvedljivosti prenosa novih ali izboljšanih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 
v prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva 
(Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti 
prenosa predlaganih rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v 
prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske 
koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) 
sklepi ter priporočila.)  
 

 
10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
 
 
11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga 
kmetijskega gospodarstva):  
a. Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja 
rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, 
družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v 
lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega 
gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in 
trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.) 
 

 
b. Opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva 
 

 
12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta: 
a. Opišite izvedene ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta 
 
 
b. Opišite izvedene ukrepe za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta 
 

 
13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
14. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega 
odstavka 6. člena Uredbe  
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b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite 
upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri 
čemer je treba upoštevati 10. člen Uredbe. 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 

Vodenje in koordinacija 
izvedbe projekta        x x x x x x x

Aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z izvedbo projekta, 
in administrativno-tehnične 
aktivnosti 

              

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa novega 
oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije 

              

Analiza izvedljivosti prenosa 
novega oziroma izboljšanega 
proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije v prakso 

    

Razširjanje rezultatov projekta     

SKUPAJ     

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta. 
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 

Stroški dela na projektu      

Potni stroški      

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki 
niso stroški dela na 
projektu 

     

Stroški nakupa nove 
opreme      

Oprema 1      
Oprema 2      
Stroški zunanjih storitev      
Stroški materiala      
Posredni stroški      

SKUPAJ      

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela 
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne 
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno 
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri 
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških 
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri 
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
 
 
15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo 
MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka 
osebe, ki se ga je udeležila.) 
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Povzetek prakse projekta EIP (1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi 
ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so 
nastala v okviru projekta)) 

Povzetek prakse 1     
Kratek povzetek za končne 
uporabnike/izvajalce v slovenskem jeziku o 
(končnih ali pričakovanih) rezultatih projekta. 
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje 
informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti 
(pričakovani ali končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je 
glavna dodana vrednost/izkoristek/priložnost 
vpeljave novega znanja v prakso za 
končnega uporabnika? Opišite uporabnost 
rezultatov projekta za končnega uporabnika 
oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v 
neposrednem in lahko razumljivem jeziku s 
poudarkom na podjetniških elementih, ki so 
zlasti pomembni za končne uporabnike (npr. 
v povezavi s stroški, produktivnostjo itd.) 
Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju 
in raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo 
razumeti praktične uporabe pridobljenih 
rezultatov.  

  Obvezno 1.000 – 1.500 znakov brez 
presledkov

      
Kratek povzetek za končne 
uporabnike/izvajalce v angleškem jeziku o 
(končnih ali pričakovanih) rezultatih projekta. 
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje 
informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti 
(pričakovani ali končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je 
glavna dodana vrednost/izkoristek/priložnost 
vpeljave novega znanja v prakso za 
končnega uporabnika? Opišite uporabnost 
rezultatov projekta za končnega uporabnika 
oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v 
neposrednem in lahko razumljivem jeziku s 
poudarkom na podjetniških elementih, ki so 
zlasti pomembni za končne uporabnike (npr. 
v povezavi s stroški, produktivnostjo itd.) 
Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju 
in raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo 
razumeti praktične uporabe pridobljenih 
rezultatov.  

  Priporočeno 1.000 – 1.500 znakov brez 
presledkov

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo. 
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Št. 3310-47/2018 Ob-3517/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis 
pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018 
za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa 
razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za 
spremljanje državnih pomoči, objavlja

2. javni razpis za podukrep 16.5
Podpora za skupno ukrepanje za blažitev 

podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje  
ter za skupne pristope k okoljskim projektom  

in stalnim okoljskim praksam

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov 
Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti 
(v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Ker do dneva objave tega javnega razpisa Republika Slovenija ni prejela sklepa 
o odobritvi sheme državne pomoči s strani Evropske Komisije, se v skladu z 52. členom 
prehodnih določb Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 71/18) podpora po tem javnem razpisu ne dodeli za pilotne projekte 
in projekte EIP, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 eurov. 
Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran 
v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:
– 600.000 eurov za pilotne projekte: sklop 1,
– 2.400.000 eurov za projekte EIP: sklop 2.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.400.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 600.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 odstotkov.
Javna podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vloge na 
javni razpis in zaprtje 
javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 
21. januarja 2019 do vključno 19. aprila 2019 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po 
datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali 
gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva 
za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave 
na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma 
prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso 
ter razširjanje rezultatov projekta.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije). 

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 27. členu Uredbe.

3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 31. in 49.a členu Uredbe.
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4. Pilotni projekt
4.1 Pilotni projekt
1. Pilotni projekt je določen v drugem in šestem 

odstavku 28. člena Uredbe.
2. V skladu s poglavjem B) priloge 2 Uredbe in sed-

mim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike pilotnih 
projektov naslednje:

a) Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z na-
ravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami:

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z na-
ravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami,

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z na-
ravovarstvenimi vsebinami,

– Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okolj-
skimi vsebinami;

b) Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opušče-
nih kmetijskih zemljiščih;

c) Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne 
krajine;

č) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske in podzemne vode:

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na povr-
šinske in podzemne vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na pod-
zemne vode;

d) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem 
gospodarstvu.

3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena, 34. čle-
nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pilotni 
projekt predloži v elektronski obliki (Word) na obrazcu iz 
Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa.

4. Pilotni projekt se ne sme nanašati izključno na 
gozdarstvo.

4.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 29. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega od-
stavka 29. člena Uredbe registrirana za opravljanje de-
javnosti svetovanja na področju kmetijstva, če ima re-
gistrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene 
strokovne in tehnične dejavnosti.

3. Šteje se, da pravna oseba iz 1. točke pod a) 
prvega odstavka 29 člena Uredbe opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja nara-
ve ali varstva voda, če je iz njenega akta o ustanovitvi 
razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranja-
nja narave ali varstva voda.

4. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik iz 1. točke pod a) prvega odstavka 29. člena 
Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu 
z drugim odstavkom 29. člena Uredbe. Kot svetovanje 
se ne šteje priprava vloge na javni razpis, zahtevka za 
izplačilo sredstev ali poslovnega načrta za uveljavljanje 
podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos 
zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kme-
tijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 29. člena Uredbe 
naslednje sestavine:

a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno sveto-

vanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega 

odstavka 29. člena Uredbe nanaša na področje:

a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, 

razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pri-
delovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasa-
dov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, 
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko 
proizvodnjo in priprava pridelkov«;

b) varstva okolja, če se nanaša na preprečitev in 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izbolj-
ševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, 
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih 
virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja 
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja 
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih spo-
sobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje 
in potrošnje ali opuščanje in nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi;

c) ohranjanja narave, če se nanaša na ohranjanje 
biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednost;

č) varstva voda, če se nanaša na doseganje do-
brega stanja voda in drugih, z vodami povezanih eko-
sistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delova-
njem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in 
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva 
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

6. Pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 29. čle-
na Uredbe opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva, če je vpisana:

– v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih 
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ), in v štu-
dijskem letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni študijski 
program najmanj prve stopnje s področja kmetijstva, 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v študijskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni višješolski študijski 
program s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranja-
nja narave ali varstva voda ali

– v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov 
vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ, in v šolskem 
letu 2018/2019 izvaja javnoveljavni izobraževalni pro-
gram srednjega poklicnega in strokovnega izobraže-
vanja s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja 
narave ali varstva voda.

4.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene 

v 3. točki drugega odstavka 37. člena, 50. členu in pr-
vem odstavku 65. člena Uredbe.

4.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s priloga-
mi od 1 do 14, 20, 21 in 24, ki so določene v razpisni 
dokumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 
so določeni v 29. členu in prvem odstavku 33. člena 
Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži:

a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik iz 1. točke pod a) prvega 
odstavka 29. člena Uredbe, Priloga 8 »Seznam opravlje-
nih svetovanj«;
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b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 1. toč-
ke pod a) prvega odstavka 29. člena Uredbe in opravlja 
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohra-
njanja narave ali varstva voda, se poleg dokazila iz 
prejšnje podtočke priloži kopija akta o ustanovitvi, iz ka-
terega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 
prvega odstavka 33. člena Uredbe;

c) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 2. toč-
ke prvega odstavka 29. člena Uredbe, Priloga 9 »Izjava 
o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.

4. Projekt iz drugega odstavka 28. člena Uredbe je 
Priloga 21, ki je obvezna priloga k vlogi na javni razpis 
in brez katere se v skladu z 34. členom Uredbe vloga 
zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.

4.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 35. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 

za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobne-
je opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja 
meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 24 »Merila za ocenjevanje vlog – pilotni pro-
jekti«.

2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, 
določenih z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na 
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega 
odstavka 35. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstot-
kov točk ter dosežejo vstopni prag 30 odstotkov vseh 
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za pilotne projekte

Merila Število 
točk

I. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk 20
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

Število članov partnerstva 5
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi so najmanj štiri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva 
iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe,

5

– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi sta najmanj dve kmetijski gospodarstvi, ki 
nista člana partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe.

3

Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) 10
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 1. ali 2. točke prvega 
odstavka 29. člena Uredbe, in od katerih:

4

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij iz Programa razvoja 
podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), 
kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev v skladu s pravilnikom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG).
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 1. točke pod a) prvega odstavka 29. člena Uredbe, pri 
čemer oba ne opravljata dejavnosti svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali 
varstva voda.

3

Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj« ter za člana partnerstva, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost svetovanja 
na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda tudi kopija akta o ustanovitvi, iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke pod b) ali iz 3. točke prvega 
odstavka 29. člena Uredbe in najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega 
odstavka 29. člena Uredbe.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja 
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali 
varstva voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja 
register zasebnih raziskovalcev.
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Merila Število 
točk

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »Izjava o področju delovanja«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 3. točko prvega odstavka 37. člena 
Uredbe.

2. REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz sredstev 
Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na 
javni razpis, in se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.

5

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 13 »Izjava vodilnega partnerja 
o referencah z vodenjem projektov«.
Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki 
je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih 
petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis in se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, 
ohranjanja narave ali varstva voda.

3

Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 14 »Izjava vodilnega partnerja 
o referencah s sodelovanjem v projektih«.

II. KAKOVOST PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk: 40
1. POMEN PILOTNEGA PROJEKTA ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA: 8

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na 
lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednje pogoje:

8

– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno 
iz RKG,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna plačila 
(v nadaljnjem besedilu: KOPOP) ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev 
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: OMD).
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti 
na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva in izpolnjujeta naslednja 
pogoja:

5

– nimata sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imata v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno 
iz RKG.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti 
na lokaciji najmanj dveh kmetijskih gospodarstev, ki sta člana partnerstva.

2

Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe.

2. SKLADNOST VSEBINE PILOTNEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU 
KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:

8

Vsebina projekta je skladna z:
1. več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) ter 
najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, 
št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija).

8

2. dvema do vključno štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali 
C.) ter najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije.

5

Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na 
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v rabi energije in 
dvig energetske učinkovitosti
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Merila Število 
točk

– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).

3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 12
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, ima v uporabi kmetijska 
zemljišča:
1. na ožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v skladu s predpisi Vlade Republike Slovenije, 
ki urejajo vodovarstvena območja (v nadaljnjem besedilu: VVO), vsebina pilotnega projekta pa se 
nanaša na varstvo voda.

6

2. ki se nahajajo na območju Natura 2000 ali na območju širšega zavarovanega območja, vsebina 
pilotnega projekta pa se nanaša na varstvo okolja, ohranjanje narave ali varstvo voda. Za širša 
zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega odstavka 53. člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18).

6

Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v shemo kakovosti 
ekološka pridelava in predelava. Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva, ki izpolnjuje 
ta pogoj, priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov.

6

Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar ne morejo preseči 12 točk.
4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno 

število točk:
12

Vsebina pilotnega projekta se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva: 6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na 
podnebne spremembe, kot npr. uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba 
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne 
spremembe, kot npr. prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov.
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave 
CO2 v tleh in biomasi.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

III. PRISPEVEK PILOTNEGA PROJEKTA K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM 
GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:

20

1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso – maksimalno 
število točk:

20

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine, 10
– več kot dva do vključno štiri različne načine. 5
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila 
v obsegu:
– trikrat ali več, 10
– dvakrat. 5
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični 
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega 
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki 
niso člani partnerstva,
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Merila Število 
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– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja 
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali 
delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, 
ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja 
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali 
delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za 
najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, 
kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na 
kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj 
deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in 
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za 
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna 
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani 
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero 
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna javnosti na spletni strani 
vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in 
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje 2. točke izveden večkrat, če 
je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za 
različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso 
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe.

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PILOTNEGA PROJEKTA – 
maksimalno št. točk:

10

1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi 
eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta – 
maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, ki je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 4. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe.
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Merila Število 
točk

2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate pilotnega projekta in število udeležencev 
na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati pilotnega projekta – maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom pilotnega projekta razširil rezultate pilotnega projekta z več kot petimi objavami v enem 
ali različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3

– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom pilotnega projekta razširili rezultati 
pilotnega projekta, se udeleži več kot 20 udeležencev, pri čemer se kot dogodek šteje:

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov pilotnega projekta se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali 
informacij, pridobljenih v okviru izvedbe pilotnega projekta, vključno z analizami, priporočili in 
zaključki.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s četrto alinejo 4. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe.

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno št. točk: 10
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PILOTNI PROJEKT: lastna udeležba partnerstva pri financiranju 

pilotnega projekta – maksimalno število točk:
5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta. 3

2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD 
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PILOTNEGA PROJEKTA – maksimalno število točk:

5

Delež upravičenih stroškov projekta vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so 
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov pilotnega projekta. 3

4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega raz-
pisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge 
od 26 do 32, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-
lo sredstev so določeni v prvem in drugem odstavku 
37. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena 
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopijo akta 
o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja 
iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 

sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega pre-
izkusa;

c) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. toč-
ke drugega odstavka 37. člena Uredbe, ki je sestavni 
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 
7. poglavja tega javnega razpisa;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 4. toč-
ke drugega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za 
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izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe 
posameznega praktičnega preizkusa;

e) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 4. točke 
drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine glede na način prenosa znanja:

– če gre za prenos znanja z demonstracijo, preda-
vanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista 
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,

– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma iz-
delavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno 
aplikacijo,

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod 
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

f) izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje 4. točke 
drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka, 
brošura, letak,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati pilotnega projekta razširijo preko 
elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki 
o naslovnikih;

g) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 4. točke 
drugega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine glede na vrsto medija oziroma dogodek:

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavlje-
nega članka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o iz-
vajanju projekta navede spletni naslov do povezave na 
objavo,

– če se rezultati pilotnega projekta razširijo na do-
godkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo 
na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija 
dogodka.

3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 3, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elek-
tronski obliki (Word) dostopno kot Priloga 32.

4.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v prvem, tre-

tjem, četrtem, šestem, sedmem odstavku in od devetega 
do enajstega odstavka 38. člena Uredbe.

2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se 
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obre-
stna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva 
za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/dr-
zavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.

5. Projekt EIP
5.1 Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem od-

stavku 28. člena Uredbe.

2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sed-
mim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov 
EIP naslednje:

a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zago-
tavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter de-
gradacije tal:

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zago-
tavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter de-
gradacije tal,

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zago-
tavljanjem rodovitnosti tal,

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč s prepre-
čevanjem erozije ali degradacije tal;

b) Trajnostno varstvo rastlin;
c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremem-

be na kmetijskem gospodarstvu:
– Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe 

na kmetijskem gospodarstvu,
– Blaženje podnebnih sprememb na kmetijskem 

gospodarstvu,
– Prilagajanje na podnebne spremembe na kmetij-

skem gospodarstvu;
č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma 

ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega na-
čina kmetovanja;

d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi 
travišči;

e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodo-
varstvenih območjih;

f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pri-
delavi in predelavi:

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski 
pridelavi in predelavi,

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski 
pridelavi,

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetij-
ski predelavi;

g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok 
na kmetijskem gospodarstvu;

h) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske in podzemne vode:

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na povr-
šinske in podzemne vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na pod-
zemne vode;

i) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem 
gospodarstvu.

3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena, 34. čle-
nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt 
EIP predloži v elektronski obliki, in sicer v:

– Excel obliki na obrazcu iz 1. točke Priloge 2, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa in

– Word obliki na obrazcu iz Priloge 2 tega javnega 
razpisa, razen vsebine iz 1. točke.

4. Projekt EIP se ne sme nanašati izključno na 
gozdarstvo.

5. MKGP posreduje podatke o projektu EIP Evropski 
komisiji v skladu s petim odstavkom 28. člena Uredbe.

5.2 Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 30. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve alineje 

3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe registrirana 
za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetij-
stva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, 
če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nera-
zvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
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3. Šteje se, da pravna oseba iz tretje alineje 3. toč-
ke prvega odstavka 30. člena Uredbe opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja nara-
ve ali varstva voda, če je iz akta o ustanovitvi razvidno, 
da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda.

4. Pravna oseba iz prve alineje 3. točke prvega od-
stavka 30. člena Uredbe mora opravljati dejavnost sve-
tovanja v skladu z drugim odstavkom 30. člena Uredbe. 
Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni razpis, 
zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega 
načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa ra-
zvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja 
izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih 
svetovanj mora imeti v skladu z drugim in tretjim odstav-
kom 30. člena Uredbe naslednje sestavine:

a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatki o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatki o osebi, kateri je bilo opravljeno sveto-

vanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
5. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega 

odstavka 30. člena Uredbe nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, 

razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standar-

dno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pri-
delovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasa-
dov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, 
»01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko 
proizvodnjo in priprava pridelkov«;

b) varstva okolja, če se nanaša na preprečitev in 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izbolj-
ševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, 
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih 
virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja 
okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja 
in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih spo-
sobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje 
in potrošnje ali opuščanje in nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi;

c) ohranjanja narave, če se nanaša na ohranjanje 
biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednost;

č) varstva voda, če se nanaša na doseganje do-
brega stanja voda in drugih, z vodami povezanih eko-
sistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delova-
njem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in 

spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva 
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

5.3 Vodilni partner in njegove obveznosti
Vodilni partner in njegove obveznosti so določene 

v 5. točki tretjega odstavka 37. člena, četrtem odstavku 
37. člena, 50. členu in prvem odstavku 65. člena Uredbe.

5.4 Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s prilogami 
od 1 do 12, od 15 do 20, 22, 23 in 25, ki so določene 
v razpisni dokumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 6. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 
so določeni v 30. členu in prvem odstavku 33. člena 
Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži:

a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. toč-
ke prvega odstavka 30. člena Uredbe, Priloga 8 »Se-
znam opravljenih svetovanj«;

b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz 3. toč-
ke prvega odstavka 30. člena Uredbe in opravlja dejav-
nost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave ali varstva voda, se poleg dokazila iz prejšnje 
podtočke priloži kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega 
odstavka 33. člena Uredbe.

4. Projekt iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe 
sta Prilogi 22 in 23, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni 
razpis in brez katerih se v skladu z 34. členom Uredbe 
vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.

5.5 Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za 
projekte EIP

1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 
določena v 36. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://www.program-podezelja.si/), in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz 
tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 25 
»Merila za ocenjevanje vlog – projekti EIP«.

2. Če se za posamezno merilo ne predloži dokazil, 
določenih z Uredbo in javnim razpisom, se vloga na 
podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 36. člena Uredbe 
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega 
odstavka 36. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstot-
kov točk ter dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh 
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP

Merila Število 
točk

I. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk 20
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

Število članov partnerstva 3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe,

3

– več kot štiri do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso 
člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.

1

Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) 8
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Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega 
odstavka 30. člena Uredbe, in od katerih:

3

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 iz 
Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je 
razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, pri čemer oba 
ne opravljata dejavnosti svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.

2

Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj« ter za člana partnerstva, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost svetovanja na 
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda tudi kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.
c) najmanj enega člana, ki izpolnjuje pogoj iz 2. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe. 2
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja 
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva 
voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register 
zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta: reference najmanj dveh članov partnerstva, 
ki so povezane z vsebino projekta EIP glede na področje tematike projekta EIP.

4

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Reference članov partnerstva s področja tematike projekta 
EIP«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z 4. točko prvega odstavka 37. člena 
Uredbe.

2. REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj 
enem projektu, ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen 
v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje kmetijstva, varstva 
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot 2 člana partnerstva, 5
– do vključno 2 člana partnerstva. 3
Član partnerstva izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 16 »Reference člana partnerstva 
z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«.

II. KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 40
1. POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI GOZDARSTVA – 

maksimalno število točk:
8

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na 
lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednje pogoje:

8

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG,
– eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v KOPOP ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev 
kmetijskih gospodarstev v območja OMD.
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2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na 
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednja pogoja:

5

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz 
RKG.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti na 
lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.

2

Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe.

2. SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI NA PODROČJU KMETIJSTVA ALI 
GOZDARSTVA – maksimalno število točk:

8

Vsebina projekta je skladna z več kot štirimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov 
potreb (A., B. ali C.) ter najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije.

4

Potrebe PRP 2014-2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
– P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
– P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
– P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na 
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
– P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
– P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
– P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
– P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
– P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
– P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
– P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
– P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
– P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).
Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se izvajajo. 2
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih 
projektov«.
Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske prakse v Republiki Sloveniji. Vlogi na javni razpis 
se priložijo kopije objav v tiskani ali elektronski (CD, DVD, USB ključ ipd.) obliki najmanj štirih člankov 
oziroma objav iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih 
virov (kot so objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega 
razpisa, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 18 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse 
v Republiki Sloveniji«.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 12
Projekt EIP je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,

3

b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles 
podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive 
o vodah,

3

c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, 2
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda, 2
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 2
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
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4. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno 
število točk:

12

Vsebina projekta EIP se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva: 6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev 
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba 
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne 
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 
v tleh in biomasi.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

III. PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – 
maksimalno število točk:

20

1. PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali 
več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:

10

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– več kot štiri različne načine, 5
– več kot dva do vključno štiri različne načine. 3
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje 2. točke tega merila 
v obsegu:
– trikrat ali več, 5
– dvakrat. 3
2. Načini prenosa znanja v prakso so:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, 
izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa 
na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na 
področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico 
s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani 
partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na 
področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali delavnico 
s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj 
pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. 
kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na 
kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset 
udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, varstva 
okolja, ohranjanja narave ali varstva voda (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in 
izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za 
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna 
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani 
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero 
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega 
partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je 
brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje 2. točke izveden večkrat, če 
je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za 
različna kmetijska gospodarstva).
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Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso 
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje).
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe.

2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV PREKO IZMENJAVE 
IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA 
PREDMETA PROJEKTA EIP:

10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma 
druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja 
kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega krožka). 
Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh 
srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
a) več kot pet različnih kmetijskih gospodarstev, 10
b) več kot tri do vključno pet različnih kmetijskih gospodarstev. 5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina 
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja, 
število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 19 »Program usposabljanja«.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe.

IV. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število 
točk:

10

1. NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden 
ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP – maksimalno 
število točk:

5

En ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikov,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe.

2. OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov 
partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na 
dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih 
medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3

– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
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Merila Število 
točk

Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore 
in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta 
EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe.

V. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno št. točk: 10
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta 

EIP – maksimalno število točk:
5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP. 3

2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD 
CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:

5

Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so 
kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP. 3

5.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 10. poglavju tega javnega raz-
pisa. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge 
od 26 do 31, 33 in 34, ki so določene v razpisni doku-
mentaciji.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-
lo sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku 
37. člena Uredbe:

a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 37. člena 
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopijo 
akta o ustanovitvi iz katerega je razvidno izpolnjeva-
nje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena 
Uredbe;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega pre-
izkusa;

c) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe, ki je sestavni 
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 
7. poglavja tega javnega razpisa;

č) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta raz-
vitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 37. čle-
na Uredbe so določene v 3. točki 7. poglavja tega jav-
nega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo 
sredstev;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogod-

ka, lista prisotnosti iz katere so razvidni najmanj ime in 
priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis ude-
leženca dogodka;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe 
posameznega praktičnega preizkusa;

g) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 6. točke 
tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine glede na način prenosa znanja:

– če gre za prenos znanja z demonstracijo, preda-
vanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista 
prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,

– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma iz-
delavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno 
aplikacijo,

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod 
tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo: lista prisotnosti udeležen-
cev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime 
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in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev 
usposabljanja ter fotografija udeležencev usposabljanja 
z vsakega srečanja;

i) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 6. točke 
tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži kopija objavljenega članka, 
brošura, letak,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elek-
tronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo kopija dopisa ali sporočila in podatki 
o naslovnikih;

j) izpolnjevanje pogoja iz pete alineje 6. točke tretje-
ga odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na naslednje 
načine glede na vrsto medija oziroma dogodek:

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija objavlje-
nega članka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega 
partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o iz-
vajanju projekta navede spletni naslov do povezave na 
objavo,

– če se rezultati projekta EIP razširijo na dogod-
kih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo 
na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija 
dogodka.

3. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta ude-
ležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga 
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju 
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.

4. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 4, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v ele-
ktronski obliki dostopno kot Priloga 33 (Word) in Prilo-
ga 34 (Excel).

5.7 Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, tre-

tjem, petem, šestem, sedmem odstavku in od devetega 
do enajstega odstavka 38. člena Uredbe.

2. V skladu s petim odstavkom 54. člena Uredbe se 
za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obre-
stna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva 
za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/dr-
zavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.

6. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis za 
pilotni projekt in projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:

a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. 
in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsa-

kega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana par-
tnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnje-
vanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 11 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih 
evidencah«;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik po-
moči de minimis, glede enotnega podjetja in združeva-
nja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomo-
či de minimis v okviru podukrepa 16.5 ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih«;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz petega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
javne uporabe rezultatov projekta«;

g) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 20;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe 
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že preje-
tih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene 
stroške«.

2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja 
DDV kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje 
točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni 
povračljiv«.

3. Poleg prilog iz 1. in 2. točke tega poglavja se vlo-
gi na javni razpis lahko za člana partnerstva, ki je upra-
vičenec do podpore, kot neobvezno dokazilo priložita:

– Potrdilo davčnega organa, da DDV za člana par-
tnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,

– Potrdilo davčnega organa, da član partnerstva, 
ki je upravičenec do podpore, nima več kot 50 eurov 
zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države.

4. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora vodilni partner 
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zago-
toviti slovenski prevod.

5. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 32. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 10 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.

7. Upravičene aktivnosti za pilotni projekt in projekt 
EIP

1. Upravičene aktivnosti projekta so določene 
v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 32. člena 
Uredbe.

2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega 
odstavka 32. člena Uredbe ima naslednje sestavine:

a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev 

v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 

rešitev v prakso;
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č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospo-
darstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predla-
ganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;

d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje druge-

ga odstavka 32. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih re-

šitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih:
– zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na oko-

lje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju kmetij-

stva za varstvo biotske raznovrstnosti,
– izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave 

na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali
– zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na 

podnebne spremembe v kmetijstvu;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, 

smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika 
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko go-
spodarstvo in

d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru 
projekta razvitih rešitev v praksi.

8. Upravičeni stroški za pilotni projekt in projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v petem in šestem 

odstavku 32. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 1. točke petega odstavka 32. čle-

na Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih zaposle-
ni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
opravi v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta:

– stroški prevoza z lastnim avtomobilom se priznajo 
v višini dejansko izplačanih stroškov, vendar največ do 
višine, kot to določa uredba, ki ureja davčno obravna-
vo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja,

– stroški prevoza s službenim avtomobilom se pri-
znajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se 
preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene 
poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila 
o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,

– stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus), ce-
stnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu,

– stroški dnevnic se priznajo v višini dejansko izpla-
čanih stroškov zaposlenemu, vendar največ do višine, 
ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja;

b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) kot oprema iz 3. točke petega odstavka 32. člena 
Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga opre-
ma, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene 
aktivnosti projekta;

č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

d) posredni stroški iz 6. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za pilotni 
projekt in projekt EIP

1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-
čena v 34., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.

2. V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. čle-
na Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede 
na vrsto projekta, in sicer:

– sklop 1: pilotni projekti,
– sklop 2: projekti EIP.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis iz petega od-

stavka 52. člena Uredbe mora biti prilepljena etiketa 
za naslavljanje, ki se izpiše iz informacijskega sistema 
ARSKTRP, in na kateri je naveden naziv in oznaka 
javnega razpisa: »2. javni razpis za podukrep Okolje in 
podnebne spremembe«.

4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kme-

tijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

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) 2017/2393 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi 
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) 
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom 
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve 
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o do-
ločbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko 
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdrav-
jem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom 
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrne, če se 
ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa iz 27. čle-
na Uredbe.

10. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 
za pilotni projekt in projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 55., v tretjem, četrtem, petem 
in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu Uredbe. 
Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 26 
do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 26 »Izjava člana partnerstva, ki 
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je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

b) če gre za nakup opreme iz 6. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne spe-
cifikacije, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka 
in tip opreme, se poleg računa zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje spe-
cifikacijo, iz katere sta razvidna najmanj serijska številka 
in tip opreme, pri čemer mora biti iz računa razviden 
sklic na te dokumente;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 27 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

d) vabilo, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. 
natisnjen spletni cenik, letak z natisnjeni podatki blaga 
oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno ob-
javljene tarife);

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 28 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Če gre za stroške dela iz 1. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 
šestega odstavka 32. člena Uredbe:

– kopija pogodbe o zaposlitvi z morebitnimi ane-
ksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba 
razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz 
pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za 
namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi 
za druge namene in

– Priloga 29 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete 
alineje šestega odstavka 32. člena Uredbe Priloga 30 
»Mesečna časovnica za člana kmetije, samostojnega 
podjetnika na projektu«.

3. Če gre za potne stroške iz 1. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene ose-
be na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, 
odredbodajalca, podpisov ipd;

b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi prilože-
nimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) če gre za službeno potovanje s službenim av-
tomobilom, se poleg dokazil iz prve in druge alineje te 
točke priloži račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju 
največ 30 dni pred datumom začetka službenega poto-
vanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni 
opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombini-
rani porabi goriva iz homologacijskega kartona (kopija 
Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za 

službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno 
potovanje);

č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega 
potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista priso-
tnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

4. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 32. člena Uredbe, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o iz-
vedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali do-
godkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestanka, 
lista prisotnih, fotografija dogodka ipd.).

5. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. toč-
ke petega odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži Priloga 31 »Izjava o obdobju 
uporabe nove opreme v projektu«.

6. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 1. točke 
pod č) 8. poglavja tega javnega razpisa, ki so stroški 
dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojen-
cev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo naslednja dokazila:

– kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega ho-
norarja in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 
obrazec in individualni REK obrazec);

– kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po 
tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja 
(REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);

– kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu 
upokojencev, kopija obračuna izplačila po tej pogodbi in 
kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in 
individualni REK obrazec) ali

– kopija napotnice in računa študentskega servisa.
7. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 

z 2. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe priloži 
kopija akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpol-
njevanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 37. člena 
Uredbe.

11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pilo-
tni projekt in projekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo 
sredstev je določeno v prvem, drugem in šestem odstav-
ku 59. in 61. členu Uredbe.

12. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas 
trajanja pilotnega projekta in projekta EIP: obveznosti, 
ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so 
določene v 60. členu Uredbe.

13. Obveznosti upravičenca do podpore po za-
dnjem izplačilu sredstev za pilotni projekt in projekt EIP: 
obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplači-
lu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.

14. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

15. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

16. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
za pilotni projekt in projekt EIP

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Opis pilotnega projekta

 
 

Priloga 1: Opis pilotnega projekta  
 

1. Osnovni podatki o pilotnem projektu 
 

a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura) 
 

I. Člana partnerstva (obvezna) iz prvega odstavka 29. člena Uredbe (kmetijsko gospodarstvo in 
en član iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe):  

Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in dodano vrednost 
k pilotnemu projektu.) 

VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 

Opis in utemeljitev:  

Član partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo člana partnerstva, njegov prispevek in dodano vrednost 
k pilotnemu projektu.) 

ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

II. Člani partnerstva iz petega odstavka 29. člena Uredbe: 

Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo vseh ostalih članov partnerstva, njihov prispevek in 
dodano vrednost k pilotnemu projektu, kot npr. ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko 
gospodarstvo, izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe) 

ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
 

b. Opis glavnih značilnosti pilotnega projekta 
 

Naslov projekta 

 
 

Povzetek vsebine projekta (Opišite tematiko, ki jo bo obravnaval pilotni projekt in utemeljite 
skladnost vsebine pilotnega projekta z izbrano tematiko pilotnega projekta, ki so določene v 2. točki 
4.1 podpoglavja tega javnega razpisa.) 

 
 
Tematika projekta (Ustrezno označite) 
Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in 
okoljskimi vsebinami ___ 

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi vsebinami ___ 

Povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z okoljskimi vsebinami ___ 

Ponovna vzpostavitev kmetijske rabe na opuščenih kmetijskih zemljiščih ___ 

Ohranjanje specifičnih struktur kmetijske kulturne krajine ___ 

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode ___ 
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Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode ___ 

Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na podzemne vode ___ 

Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu ___ 

 

Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje pilotnega projekta) 

 
 

Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje 

 
 

Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih 

 
 
Obdobje trajanje projekta (Ustrezno označite)  

12 mesecev ___ 24 mesecev ___ 36 mesecev ___ 

 
Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo pilotnega 
projekta se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do 
vključno 45.000 eurov.) 

 

 
2. Vsebina pilotnega projekta 

 

a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen pilotnega projekta. Na kakšen 
način bo pilotni projekt prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske 
raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih 
varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v 
kmetijstvu, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Navedite, ali se vsebina 
pilotnega projekta nanaša na ohranjanje narave in ali se bo pilotni projekt izvajal v zavarovanem 
območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.)  

 
 

b. Opis problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva 
ali gozdarstva (Opišite problem, ki ga s pilotnim projektom naslavljate in njegov pomen za prakso na 
področju kmetijstva ali gozdarstva.) 

 
 

c. Opis pričakovanih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate pilotnega projekta opredelite s 
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. učinkovitejša poraba vode, zmanjšana poraba gnojil, 
zmanjšana poraba FFS.)  

 

 
č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
pilotnem projektu, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski 
strokovnjaki, živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
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d. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji na področju kmetijstva ali gozdarstva 
(Opišite kako je vsebina vašega pilotnega projekta skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva 
ali gozdarstva.)  
 
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za 
izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in 
Programu razvoja podeželja 2014-2020.  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine pilotnega projekta s strateškimi cilji na 
področju kmetijstva ali gozdarstva iz 4.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti 
skladnost projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na 
podlagi katerih uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 
 

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 
  

Izbrani strateški cilj iz Resolucije 
 Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
 
e. Prispevek projekta k napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanju nanje (Opišite na kakšen način vaš pilotni projekt prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje.)  
 
 
f. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko pilotnega projekta.) 
 

 
g. Opis načrtovanega prenosa znanja v prakso ter omogočanje prostega dostopa do 
rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva.) 
 

 
h. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen pilotnega projekta za prakso na področju kmetijstva ali 
gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri 
katerih se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti. 
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i. Načrtovane aktivnosti projekta po posameznih članih partnerstva in pričakovani rezultati 
vsake aktivnosti (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
napišite, katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani rezultati vsake aktivnosti. Navedite tudi 
kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena 
Uredbe.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani 
rezultati aktivnosti 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
  
j. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih 
nameravate doseči v pilotnem projektu. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov 
pilotnega projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku pilotnega projekta.) 
 

 
k. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju pilotnega projekta in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih 
boste zmanjšali pojav tveganj.) 
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3. Terminski načrt in finančna konstrukcija: 

 
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega 
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove 
načrtovane upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja 
samo vodja projekta.) 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12- 

mesečje 

Tretje  
12- 

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12- 

mesečje 

Tretje  
12- 

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Vodenje in 
koordinacija izvedbe 
projekta 

x x x x 

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane 
z izvedbo projekta, in 
administrativno-
tehnične aktivnosti 
Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa 
rešitev iz 1. točke 27. 
člena Uredbe 
Analiza izvedljivosti 
prenosa v okviru 
projekta razvitih 
rešitev iz 1. točke 27. 
člena Uredbe v prakso 
Razširjanje rezultatov 
projekta 

SKUPAJ 
 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.) 
 
 

Vrsta 
upravičenega 

stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj 

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški 
usposabljanj in 
udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa 
nove opreme  
Oprema 1 
Oprema 2 
Stroški zunanjih 
storitev 
Stroški materiala 
Posredni stroški 

SKUPAJ 
 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški 
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, 
stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi 
načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške. 
Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s 
predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom 
mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo 
materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede načrtovan 
odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
 

 
4. Razširjanje rezultatov pilotnega projekta 

 
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega 
partnerja in drugih članov partnerstva pri tem 
 
 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov projekta 
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Priloga 2: Opis projekta EIP  
 

1. Osnovni podatki o projektu EIP 

 
Člani partnerstva (obvezni podatki) 

 

Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 
presledkov 

    
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 

presledkov 
     
Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta    
Država    
Program razvoja podeželja    
Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)    
     
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za 
pripravo in pošiljanje besedila projekta 

  največ 150 znakov brez 
presledkov 

Koordinator projekta (vodilni partner) v skladu s pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju: 

  

Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv 
organizacije v primeru pravne osebe) 
Naslov 

  
  

največ 150 znakov brez 
presledkov 

E-pošta 
Telefon 
  

 

     
Obdobje trajanja projekta:    
     
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že 
zaključen (po zadnjem izplačilu) 

   

  
Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje 
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva) 

  

   
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)     
   
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe? 

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 

   
 Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe?  

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 
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Projektni partnerji 
Naziv ali ime 
in priimek Naslov E-pošta Telefon 

Vrsta 
partnerja* 

Vodilni partner:            
Član partnerstva 1:      
Član partnerstva 2:      
Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva. 
 
*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo, 
svetovalec, raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo 
 
Ključne besede*    
Ključna beseda 1    Obvezno 
Ključna beseda 2    

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed. 
 
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta 
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit 
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred 
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski 
viri, gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo, 
odpadki, stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, 
kakovost hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja, 
kmetijstvo/gozdarstvo konkurenčnost in diverzifikacija.) 
 

2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP 

a. Partnerstvo 

I. Člani partnerstva (obvezni) iz prvega odstavka 30. člena Uredbe:  

Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP.)  

VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 

Opis in utemeljitev: 

Člana partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)  

ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

II. Člani partnerstva iz petega odstavka 30. člena Uredbe:  

Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 

ČLAN PARTNERSTVA 3 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
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b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP 

I. Tematika projekta (Navedite in opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite 
skladnost vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 5.1 
podpoglavja tega javnega razpisa.) 

 

 

II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP) 

 

 

III. Povzetek vsebine projekta  

 

 

IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in 
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.) 

 

 

V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši ključni rezultati za uporabo v praksi, kateri so 
vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična priporočila, ki bodo 
nastala v okviru projekta EIP.) 

 

 
3. Vsebina projekta EIP 

 

a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite, kakšni so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen 
način bo projekt EIP prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva 
na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti, 
izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali 
zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu, prenosu znanj v 
prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Navedite, ali se vsebina projekta EIP nanaša na ohranjanje 
narave in ali se bo projekt EIP izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave.)  

 

 

b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso 
na področju kmetijstva ali gozdarstva.) 
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c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih 
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Pričakovani rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   

drugo 12-mesečje   

tretje 12-mesečje   

 

č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, učinkovitejša poraba vode, število 
izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Načrtovani neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki, 
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta 
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva.)  
 
Strateški cilji so opredeljeni v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), v Strategiji za 
izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in 
Programu razvoja podeželja 2014-2020. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji na področju 
kmetijstva ali gozdarstva iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost 
projekta z vsako potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na podlagi katerih 
uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 

  

Izbrani strateški cilj iz Resolucije 
 Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
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f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje v kmetijskem sektorju.)  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 5.5 podpoglavja tega 
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako 
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje iz 5.5 podpoglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina 
projekta EIP nanaša na prilagoditev tehnologij na podnebne spremembe, na zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva ali na zmanjšanje oziroma pravilno uporabo FFS in 
gnojil, za vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  
 

Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju 
naravnih virov 

Utemeljitev 

  

Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na 
blaženju podnebnih sprememb ali 

prilagajanju nanje 
Utemeljitev 

  

Po potrebi dodajte vrstice. 
 
g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire. 
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.) 
 

 
h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in 
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot 
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.) 
 
 
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva, 
se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se 
bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice. 
 
j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake 
aktivnosti. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 
1. točke 27. člena Uredbe.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani dosežki 
aktivnosti 
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k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih 
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP 
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.) 
 

 
l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste 
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.) 
 

 

4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP 

a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Načrtovani neposredni učinek projekta 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta 

Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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5. Finančna konstrukcija 

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP 
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane 
upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodja 
projekta.) 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba)

Pr
vo
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-
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je
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je
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Č
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Č
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znesek v EUR 

Vodenje in koordinacija 
izvedbe projekta        x x x x x x x

Aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z izvedbo projekta, 
in administrativno-tehnične 
aktivnosti 

              

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa rešitev 
iz 1. točke 27. člena Uredbe 

              

Analiza izvedljivosti prenosa 
v okviru projekta razvitih 
rešitev iz 1. točke 27. člena 
Uredbe v prakso 
Razširjanje rezultatov 
projekta 

SKUPAJ 
 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 
b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)  
 

 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 

Pr
vo

 6
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Č
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Č
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Še
st

o 
6-

m
es

eč
je
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znesek v EUR 

Stroški dela na projektu     

Potni stroški     

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki 
niso stroški dela na 
projektu 

    

Stroški nakupa nove 
opreme     

Oprema 1     
Oprema 2     
Stroški zunanjih storitev     
Stroški materiala     
Posredni stroški     

SKUPAJ     

Po potrebi dodajte stolpce.  
 

Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški 
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, 
stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi 
načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške. 
Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s 
predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom 
mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi uporabo 
materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede načrtovan 
odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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6. Razširjanje rezultatov projekta EIP 

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega 
partnerja pri tem 
 

 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in 
informacij o projektu EIP 
 

 
c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP 
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Priloga 3: Poročilo o izvajanju pilotnega projekta

   

Priloga 3: Poročilo o izvajanju pilotnega projekta 

Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti  
 
 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen pilotnega 
projekta za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in 
aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev 
iz 1. točke 27. člena Uredbe.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti  
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (Navedite 
dosežene merljive rezultate projekta v primerjavi z načrtovanimi (s kvantitativno opredeljenimi 
kazalniki kot npr. povečan hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše 
klavne lastnosti, povečana mlečnost) in pojasnite morebitna odstopanja.  
V zadnjem poročilu kratko pojasnite tudi, kako je pilotni projekt prispeval k razvoju rešitev iz 1. točke 
27. člena Uredbe, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.) 
 
 
4. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 
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5. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za 
vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere 
aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) 
gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost Cilj, h kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
6. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa rešitev projekta na lokaciji kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti (Potrebno je 
navesti tudi datum ali datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo 
kmetijskega gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim 
materialom), spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa.)  
 

 
7. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso (Obvezne sestavine 
analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih 
rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi 
predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih 
rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.)  
 

 
8. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
 
 
9. Opis izvedenih načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja 
in vloga kmetijskega gospodarstva) (Navedite dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko 
spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, 
tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 
objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega gospodarstva pri 
izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in trajnost rezultatov tudi 
po zaključku projekta.) 
 

 
10. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
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11. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo drugega 
odstavka 28. člena Uredbe  
 
 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja pilotnega 
projekta navedite upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove 
upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe. 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Vodenje in 
koordinacija izvedbe 
projekta 

x x x x 

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane 
z izvedbo projekta, in 
administrativno-
tehnične aktivnosti 

    

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa 
rešitev iz 1. točke 27. 
člena Uredbe 

    

Analiza izvedljivosti 
prenosa v okviru 
projekta razvitih 
rešitev iz 1. točke 27. 
člena Uredbe v prakso 
Razširjanje rezultatov 
projekta 

SKUPAJ 

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov pilotnega projekta. 
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta 
upravičenega 

stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški 
usposabljanj in 
udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa 
nove opreme  
Oprema 1 
Oprema 2 
Stroški zunanjih 
storitev 
Stroški materiala 
Posredni stroški 

SKUPAJ 

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela 
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne 
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno 
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri 
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških 
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri 
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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Priloga 4: Poročilo o izvajanju projekta EIP 

Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 6 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v 
praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje 
Priloga 34 Povzetek prakse projekta EIP.  
 
 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP za 
prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti navedejo tudi 
vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena 
Uredbe.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 
3. Doseženi rezultati projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po dvanajstmesečnih obdobjih 
trajanja projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Doseženi rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   

drugo 12-mesečje   

tretje 12-mesečje   
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4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana 
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Doseženi neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
 
6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in 
navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu 
načrtovanih ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus 
rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost 
Dosežki aktivnosti in cilj, h 

kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom: 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Doseženi neposredni učinek projekta 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta 

Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali 
datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega 
gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), 
spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake 
izvedbe praktičnega preizkusa.)  
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9. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na področju 
kmetijstva ali gozdarstva na ravni kmetijskega gospodarstva (Obvezne sestavine analize 
izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v 
prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev 
za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko 
gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in e) sklepi ter priporočila.)  
 

 
10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
 
 
11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga 
kmetijskega gospodarstva):  
a. Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja 
rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, 
družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v 
lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega 
gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in 
trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.) 
 

 
b. Opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva 
 

 
12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta: 
a. Opišite izvedene ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta 
 
 
b. Opišite izvedene ukrepe za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta 
 

 
13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
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14. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega 
odstavka 28. člena Uredbe  
 
 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite 
upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri 
čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe. 
 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Pr

vo
 6

-
m

es
eč

je
 

D
ru

go
 6

-
m

es
eč

je
 

Tr
et

je
 6

-
m

es
eč

je
 

Č
et

rt
o 

6-
m

es
eč

je
 

Pe
to

 6
-

m
es

eč
je

 
Še

st
o 

6-
m

es
eč

je
 

Sk
up

aj
 

Pr
vo

 6
-

m
es

eč
je

 
D

ru
go

 6
-

m
es

eč
je

 
Tr

et
je

 6
-

m
es

eč
je

 
Č

et
rt

o 
6-

m
es

eč
je

 
Pe

to
 6

-
m

es
eč

je
 

Še
st

o 
6-

m
es

eč
je

 
Sk

up
aj

 

znesek v EUR 

Vodenje in koordinacija 
izvedbe projekta        x x x x x x x 

Aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z izvedbo projekta, 
in administrativno-tehnične 
aktivnosti 

              

Priprava in izvedba 
praktičnega preizkusa rešitev 
iz 1. točke 27. člena Uredbe 

              

Analiza izvedljivosti prenosa v 
okviru projekta razvitih rešitev 
iz 1. točke 27. člena Uredbe v 
prakso 

    

Razširjanje rezultatov projekta     

SKUPAJ     

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta. 
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č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 

Stroški dela na projektu     

Potni stroški     

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki 
niso stroški dela na 
projektu 

    

Stroški nakupa nove 
opreme     

Oprema 1     
Oprema 2     
Stroški zunanjih storitev     
Stroški materiala     
Posredni stroški     

SKUPAJ     

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela 
(v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne 
razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno 
utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri 
izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri stroških 
materiala je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri 
posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
 
 
15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo 
MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka 
osebe, ki se ga je udeležila.) 
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Povzetek prakse projekta EIP (1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi 
ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so 
nastala v okviru projekta)) 

Povzetek prakse 1     
Kratek povzetek za končne 
uporabnike/izvajalce v slovenskem jeziku o 
(končnih ali pričakovanih) rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje 
informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti 
(pričakovani ali končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je 
glavna dodana vrednost/izkoristek/priložnost 
vpeljave novega znanja v prakso za končnega 
uporabnika? Opišite uporabnost rezultatov 
projekta za končnega uporabnika oziroma 
izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v 
neposrednem in lahko razumljivem jeziku s 
poudarkom na podjetniških elementih, ki so 
zlasti pomembni za končne uporabnike (npr. v 
povezavi s stroški, produktivnostjo itd.) 
Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo 
razumeti praktične uporabe pridobljenih 
rezultatov.  

  Obvezno 1.000 – 1.500 znakov brez 
presledkov

      
Kratek povzetek za končne 
uporabnike/izvajalce v angleškem jeziku o 
(končnih ali pričakovanih) rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje 
informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti 
(pričakovani ali končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je 
glavna dodana vrednost/izkoristek/priložnost 
vpeljave novega znanja v prakso za končnega 
uporabnika? Opišite uporabnost rezultatov 
projekta za končnega uporabnika oziroma 
izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v 
neposrednem in lahko razumljivem jeziku s 
poudarkom na podjetniških elementih, ki so 
zlasti pomembni za končne uporabnike (npr. v 
povezavi s stroški, produktivnostjo itd.) 
Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo 
razumeti praktične uporabe pridobljenih 
rezultatov.  

  Priporočeno 1.000 – 1.500 znakov brez 
presledkov

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo. 
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 Ob-3493/18

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih pro-
jektov programa, namenjenega pripadnikom nem-
ško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, 
ki jih bo v letu 2019, na podlagi Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Av-
strije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in zna-
nosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, 
namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SLOA-2019), 
ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet JPR-SLOA-2019 je (so)financiranje kultur-
nih projektov, izvedenih v letu 2019, nepridobitnih kul-
turnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega 
prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju 
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 
2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017). Cilja javnega razpisa 
sta: ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne 
raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško 
govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji ter višja 
raven območne in področne kulturne integracije manjšin.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 
22.108,00 EUR.

Razpis bo trajal od 28. 12. 2018 do 28. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa in obrazec za elektron-

sko prijavo JPR-SLOA-2019 bosta dne 28. 12. 2018 
objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo: 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3513/18

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-
javitelje, da objavlja Redni letni ciljni razpis za sofi-
nanciranje distribucije evropskih avtorskih in sve-
tovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži 
in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino 
programov za leto 2019 – JPR-KT-2019.

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske 
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih 
filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih sto-
ritvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2019.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 102.793 evrov.

Razpis bo trajal od 28. 12. 2018 do 28. 1. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 28. 12. 2018 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 093-40/2018/18 Ob-3512/18

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, v nadaljevanju ZIPRS1819) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Urad Vlade RS za komu-
niciranje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih 

projektov nevladnih organizacij v letu 2019
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad 

Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju Urad).

2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije 

v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, infor-
miranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih 
aktualnih tematikah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozavešče-
valnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij 
v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska 
področja:

2.1. Sklop A: spoštovanje in sprejemanje različnih 
etničnih skupin, beguncev in migrantov

Slovenska družba je, podobno kot vse sodobne 
družbe, etnično raznolika. Taka je pravzaprav že dolgo. 
A kljub temu raziskave javnega mnenja skozi daljše ča-
sovno obdobje kažejo, da je odnos javnosti v Sloveniji 
do priseljencev različnih narodnosti (ne glede na njihov 
status v Sloveniji) pa tudi prebivalcev Slovenije, ki so 
pripadniki drugih narodov oziroma etničnih skupin, raz-
meroma odklonilen. Po povečanem prehodu beguncev 
in migrantov pa se je javno izražanje nestrpnosti, kse-
nofobije in rasizma zelo okrepilo. Etnična nestrpnost in 
sovražnost se pojavlja v političnem in javnem govoru, 
v medijih in še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, kjer 
so vse glasnejši tudi pozivi k nasilju.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mla-
dim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja 
strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju pripadnikov 
različnih narodnosti in različnih etničnih skupin, begun-
cev in migrantov s tem, da bodo:

– informirali o vzrokih in posledicah begunstva in 
migracij,

– ozaveščali o človekovih pravicah vseh, tudi pripa-
dnikov različnih narodnosti, etničnih skupin, beguncev, 
migrantov …,

– spodbujali medsebojno poznavanje in krepili ra-
zumevanje medkulturnih razlik,

– osveščali o pomenu in pomembnosti medkultur-
nega dialoga,

– promovirali odprto, vključujočo družbo in pomen 
spoštovanja človekovih pravic ter socialne solidarnosti,

– krepili zavedanje, da priseljenci (ne glede na nji-
hov status v Sloveniji) s svojim znanjem in delom prispe-
vajo k razvoju družbe,

– opozarjali na pojavnost, oblike in negativne posle-
dice sovražnega govora.

V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:
– prispevali h kulturi dialoga v boju proti izključeva-

nju in sovražnosti,
– mladim posredovali znanje in pomagali razviti 

sposobnosti za kritično razmišljanje in prepoznavanje 
sovražnega govora,

– mladim omogočali osebni stik z ljudmi različnih 
kultur oziroma narodnosti in etničnih skupin,

– ljudem različnih narodnosti oziroma etničnih sku-
pin omogočili aktivno sodelovanje pri snovanju in izvedbi 
projekta.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop A).

2.2 Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je suženjstvo sodobnega časa, saj 

so žrtvam kršene temeljne človekove pravice. Predstavlja 
hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva ter 
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hudo obliko kaznivega dejanja. Trgovino z ljudmi se naj-
večkrat povezuje s spolnim izkoriščanjem žensk in otrok, 
vendar so pogoste tudi druge oblike: prisilno delo, prisilno 
beračenje, služabništvo, siljenje v kazniva dejanja, prisil-
ne poroke, nezakonite posvojitve, trgovanje s človeškimi 
organi, tkivi in krvjo. Evropska komisija ocenjuje, da tokovi 
trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo 
več sto tisoč ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako 
leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, 
med katerimi so tudi državljanke in državljani Slovenije. 
V skupino posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih 
žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki ter tuji 
delavci, begunci in migranti.

– Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov 
(sklop B1 in B2)

Po podatkih Evropske komisije v državah EU tr-
govina z otroki strmo narašča, v letih 2015 in 2016 so 
otroci predstavljali skoraj četrtino (23 %) vseh registrira-
nih žrtev trgovine z ljudmi. Urad želi podpreti projekt(e), 
ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine 
z ljudmi, o načinih novačenja, o nevarnostih, ki so jim iz-
postavljeni na spletu, o prisilnih in dogovorjenih porokah 
ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne 
načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Izva-
jalec si mora prizadevati projekt organizirati tako, da bo 
približno polovica aktivnosti v sklopu B1 in približno tre-
tjina aktivnosti v sklopu B2 potekala v okoljih, kjer živijo 
tudi pripadniki romske skupnosti.

Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za:
1. izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje 

triade osnovnih šol (sklop B1);
2. izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce 

in mladostnike v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih 
in stanovanjskih skupinah (sklop B2).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo mladostnikom 
v različnih krajih Slovenije približali tematiko na način, 
ki jim je blizu in z inventivnimi pristopi zagotovili njihovo 
aktivno sodelovanje ter bodo aktivno vključevali tudi 
študente novinarstva in prava.

– Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev 
delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (sklop B3)

Trgovanje z ljudmi z namenom prisilnega dela in 
delovnega izkoriščanja narašča in v državah EU pred-
stavlja 26 % vseh registriranih žrtev. Vendar je to le vrh 
ledene gore, razsežnosti problema večinoma ostajajo 
prikrite, saj je prepoznavanje te oblike trgovine z ljudmi 
zelo zahtevno. Tudi v Sloveniji se je v zadnjem desetle-
tju izrazito povečalo število primerov delovnega izkori-
ščanja, težav s pravičnim plačilom za opravljeno delo, 
zamud oziroma neizplačil plač, kršitev na področju za-
poslovanja in dela tujcev, izkoriščanja agencijskih delav-
cev, zlorab napotenih delavcev itd. Grobo izkoriščanje 
delavcev se dogaja zlasti v dejavnostih, ki zaposlujejo 
manj izobražene in slabo plačane delavce (gradbeni-
štvo, mednarodni transport, logistika, gostinstvo in turi-
zem, čiščenje in varovanje …), preko zunanjih izvajalcev 
storitev pa se pojavlja tudi v javnem sektorju, ob tem pa 
se zastavlja tudi vprašanje ali gre za trgovino z ljudmi 
z namenom prisilnega dela. Prisilnemu delu in delov-
nemu izkoriščanju so še zlasti izpostavljeni tuji delavci, 
ki so pogosto ujeti v mehanizme dolgovne odvisnosti, 
delodajalci pa zlorabljajo tudi njihovo socialno ranljivost. 
Poleg tujih delavcev so izkoriščanju vse bolj izpostavlje-
ni tudi domači delavci, tveganje pa še povečujejo nego-
tove oblike dela, v katerih dela zelo visok delež mladih.

Urad želi podpreti projekt, ki bo potencialne žr-
tve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ozaveščal 
o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepleteno-
sti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z name-

nom prisilnega dela, jih informiral o njihovih pravicah in 
opolnomočil za zmanjševanje tveganja ter identificiral 
morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito. Del 
aktivnosti mora biti namenjen tudi ozaveščanju deloda-
jalcev v panogah, kjer najpogosteje prihaja do zlorab in 
kjer obstaja veliko tveganje, da so med zaposlenimi tudi 
žrtve trgovine z ljudmi.

Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposre-
dno komunikacijo s potencialnimi žrtvami in bo o konkre-
tnih primerih delovnega izkoriščanja in prisilnega dela 
informiral tudi medije.

– Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti 
(sklop B4)

Urad želi podpreti projekt, ki bo o trgovini z ljudmi 
za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja oza-
veščal splošno javnost. Ta oblika trgovine z ljudmi je 
namreč slabo prepoznana, odkrivanje in dokazovanje 
tovrstnega kaznivega dejanja pa je izjemno zahtevno. 
Predpogoj trgovine z ljudmi pa je povpraševanje po 
blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile 
izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato želimo pozornost 
usmeriti v odgovornost uporabnikov tovrstnih storitev 
in prispevati k zmanjševanju povpraševanja po le-teh.

Projekt mora vključevati tudi aktivnost(i), ki bo(do) 
namenjena/e obeležitvi 18. oktobra, evropskega dne boja 
proti trgovini z ljudmi. Obeležitev mora vključevati organi-
zacijo in izvedbo vsaj enega javnega dogodka, ki bo pote-
kal v dneh med 15. in 18. oktobrom 2019 in bo omogočal 
aktivno udeležbo nacionalnemu koordinatorju za boj proti 
trgovini z ljudmi in vsaj dvema članoma Medresorske de-
lovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi oziroma dvema 
drugima strokovnjakoma na tem področju.

Prednost bo imel inventiven projekt, ki bo ciljno jav-
nost dosegal tudi v partnerstvu z mediji in bo zagotovil 
primerno obeležitev evropskega dne boja proti trgovini 
z ljudmi.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop B)

3. Pogoji za prijavo
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega 

razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje 
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 21/18).

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih 
bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do vključno 
6. novembra 2019 – sklop A oziroma 18. novembra 
2019 – sklop B (vključno z oddajo poročila in zahtevka 
za izplačilo v obliki e-računa).

Vlagatelj lahko na razpis za sklop A prijavi samo en 
projekt, za sklop B pa 2 projekta. Vlogi za posamezen 
projekt sklopa B morata biti poslani v ločenih ovojnicah. 
V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, kot je do-
voljeno, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.

Najvišja skupna vrednost projekta je 11.250 EUR 
za sklop A in B1, 7.500 EUR za sklop B2 in 6.250 EUR 
za sklop B3 in B4. Projekti, ki bodo presegali navedene 
zneske, bodo zavrnjeni.

4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-

den po naslednjih merilih:
1. Ozaveščevalni oziroma izobraževalni domet pro-

jekta: ustreznost projekta glede na cilje razpisa; ustre-
znost delovnega načrta projekta (do 70 točk);

2. Finančni načrt projekta: jasnost in preglednost 
stroškov; utemeljenost in racionalnost porabe finančnih 
sredstev (do 20 točk);

3. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev 
projekta (do 6 točk);
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4. Status NVO v javnem interesu (4 točke).
Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne 

dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad je za sofinanciranje projektov nevladnih or-

ganizacij na podlagi tega razpisa v letu 2019 name-
nil 87.000,00 EUR, od tega za sklop Spoštovanje in 
sprejemanje različnih etničnih skupnosti, beguncev in 
migrantov (sklop A) 72.000 EUR, za sklop Boj proti 
trgovini z ljudmi (sklop B) pa 15.000 EUR. Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport je za sklop Boj proti 
trgovini z ljudmi (ozaveščanje mladostnikov) namenilo 
5.000 EUR, Urad Vlade RS za narodnosti pa je do-

datno za sklop B1 namenil 4.000 EUR in za sklop B2 
1.000 EUR.

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini 
največ 80 % skupne vrednosti projekta, pri čemer je 
najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklopa A in 
B1 9.000 EUR, za projekt sklopa B2 6.000 EUR in za 
projekt sklopov B3 in B4 5.000 EUR.

Zaradi večje transparentnosti in lažjega poročanje 
je skupna vrednost projekta omejena. Najvišja skupna 
vrednost projekta je 11.250 EUR za sklop A in B1, 
7.500 EUR za sklop B2 in 6.250 EUR za sklop B3 in B4.

V spodnji tabeli so pregledno prikazani zgoraj opi-
sani zneski.

Ime sklopa Oznaka 
sklopa

Skupna višina 
sredstev

Najvišji znesek 
sofinanciranja za projekt*

Najvišja skupna 
vrednost projekta**

Spoštovanje in sprejemanje 
različnih etničnih skupnosti, 
beguncev in migrantov

Sklop A 72.000 EUR 9.000 EUR 11.250 EUR

Boj proti trgovini z ljudmi Sklop B1 9.000 EUR 9.000 EUR 11.250 EUR
Sklop B2 6.000 EUR 6.000 EUR 7.500 EUR
Sklop B3 5.000 EUR 5.000 EUR 6.250 EUR
Sklop B4 5.000 EUR 5.000 EUR 6.250 EUR

* Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 80 % skupne vrednosti projekta.
** Projekti, ki bodo presegali predpisano najvišjo skupno vrednost projekta bodo zavrnjeni.

Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti.
6. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva 

objave tega razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred 
začetkom izvajanja projekta, do vključno 6. novembra 
2019 – sklop A oziroma 18. novembra 2019 – sklop B. 
Sredstva za sofinanciranje ima Urad zagotovljena v pro-
računu za leto 2019.

Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni 
v 4. točki razpisne dokumentacije, prispevek vlagatelja 
pa v 5. točki razpisne dokumentacije.

Urad bo skladno s 5. točko prvega odstavka 33. čle-
na Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2018 in 2019 na podlagi zahtevka izvajalca iz-
plačal predplačila v višini 70 % predvidenih pogodbenih 
obveznosti za sofinanciranje projekta tistim prejemni-
kom sredstev, ki so osebe zasebnega prava ter so usta-
novljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali usta-
nova. Podrobnejši način izplačila predplačila, obveznosti 
vračanja predplačila in vštevanje predplačila v znesek 
končnega izplačila so opredeljena v vzorcu pogodbe, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (6. točka). 
Prejemnik sredstev mora sredstva predplačila porabiti 
izključno za izvajanje projekta. Predplačila prejemnikom 
sredstev, ki niso ustanovljeni kot društvo, zasebni zavod 
ali ustanova zakon ne omogoča.

Vsi zahtevki za izplačilo (tako za predplačila, kot za 
končna plačila) morajo biti Uradu posredovani v obliki 
e-računa.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremlje-
nost vlog

Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za 
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. 
Rok za oddajo vlog je sreda, 23. januar 2019.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan 
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 

zadnji dan roka do 15. ure osebno oddana na naslo-
vu Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo 
prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo 
neodprte vrnjene vlagateljem.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih 
storitev, obvezno priložite »kopijo enaka originalu« raču-
na izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in 
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge 
(priporočene pošiljke).

Zaželeno je dvostransko tiskanje, vloge ne spenjaj-
te s spiralo in ne vpenjajte v mapo.

Vlogo za posamezen projekt oddajte v zaprtem 
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis 
NVO 2019 – sklop ___ «. Vlagatelj mora na ovojnici in 
v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se 
prijavlja.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov 
vlagatelja.

8. Odpiranje vlog, popolnost vlog in dopolnjevanje
Odpiranje vlog se bo pričelo v četrtek, 24. januarja 

2019, v prostorih Urada in ne bo javno.
Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-

polnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 
8 dni od odpiranja pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Za 
formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen 
sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obraz-
cev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu 
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podla-

gi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravi-
la strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. Vsak 
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član komisije za posamezen sklop oceni vloge, prispele 
na sklop, nato pa se izračuna skupna ocena kot povpre-
čje ocen posameznih članov komisije.

Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen 
sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih 
točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo 
biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaproše-
nega zneska najbolje ocenjenim projektom za posame-
zen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do 
porabe razpoložljivih sredstev.

Strokovna komisija se lahko odloči, da se morebitni 
ostanki sredstev po posameznih sklopih združijo in po-
delijo vlagatelju, čigar projekt je med projekti, ki niso bili 
izbrani za financiranje, dosegel najvišje število točk, tudi 
če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino 
sredstev. Strokovna komisija ob tem opredeli tudi mini-
malen obseg predlaganih aktivnosti projekta, ki jih mora 
izvajalec glede na dodeljena sredstva izvesti. V kolikor 
se vlagatelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja 
projekta, se v pogodbi dogovori obseg aktivnosti ob upo-
števanju opredelitve strokovne komisije o minimalnem 
obsegu aktivnosti.

Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, 
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje števi-
lo točk pri merilu Ozaveščevalni oziroma izobraževalni 
domet projekta (merilo pod zaporedno številko 1). Če 
so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z enakim števi-
lom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki je prejel višje 
število točk pri merilu 1a – Ustreznost projekta glede na 
cilje razpisa.

V primeru, da izbrani vlagatelj odstopi od podpisa 
pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni 
mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko znotraj is-
tega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja 
prejela najvišje število točk ob pogoju, da je dosegla 
minimalno 70 točk.

10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zah-

tevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke jav-

nega razpisa;
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za 

prijavo iz 3. točke javnega razpisa;
– v katerih bo najvišja skupna vrednost projekta 

presegala 11.250 EUR za sklop A in B1, 7.500 EUR za 
sklop B2 ali 6.250 EUR za sklop B3 in B4;

– v katerih bo zaprošeni znesek sofinanciranja pre-
segal 9.000 EUR za projekte sklopa A in B1, 6.000 EUR 
za projekt sklopa B2 in 5.000 EUR za projekta sklopa B3 
in B4 ali 80 % vrednosti projekta;

– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk stro-
kovne komisije (glej 9. točko tega razpisa).

Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan 
vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen 
sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe 
razpoložljivih sredstev.

O izbranih, neizbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokov-
ne komisije.

Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zako-
nom o upravnem postopku.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 60 dni od začetka odpira-
nja vlog.

12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o so-

financiranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada 
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva pre-
jema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil 
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.

Rezultati razpisa z navedbo prejemnikov sredstev, 
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se naha-
ja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih 
projektov bo na podlagi predloženih poročil izvajalcev 
pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vse-
binah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se 
nahaja razpisna dokumentacija.

13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru 
prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede 
dodelitve sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko 
vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno 
s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko 
sproži upravni spor.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani http://www.ukom.gov.si/si/komunikacijski_pro-
jekti/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na 
tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 16. uro ali na 
e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko do-
bite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna 
oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidi-
ja.herek@gov.si.

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno 
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo ob-
javljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Urad Vlade RS za komuniciranje

Št. 12.1-2/2018-1-SE Ob-3520/18
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ra-

tifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju 
in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne 
pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh)

javni razpis
za izbor nevladnih organizacij, registriranih  

v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile 
status humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega 

mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji 
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 

poniževalnim kaznim ali ravnanju  
(v nadaljevanju: Opcijski protokol)

1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pra-
vic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Lju-
bljana, tel. 01/475-00-50, faks 01/475-00-40, elektronski 
naslov: info@varuh-rs.si.

2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje nevla-
dnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in 
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organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organi-
zacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) 
z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

3. Namen razpisa
Izbor organizacij, ki bodo sodelovale z Varuhom pri 

izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu. Organizacije bodo 
izbrane na javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki bo 
tudi odločil o izbiri organizacije.

Izbrane organizacije bodo sodelovale pri izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma 
s svojimi osebami (predstavnicami in predstavniki), ki 
morajo biti ustrezno usposobljene na področju varstva 
človekovih pravic, zlasti s področja preprečevanja mu-
čenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni 
ali ravnanj. Izbrane organizacije bodo s svojimi osebami 
člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje posa-
meznega obiska kraja odvzema prostosti ter preverjanja 
ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost po 
določbah Opcijskega protokola. Po izvedenem obisku 
po določbah Opcijskega protokola bodo predstavnice 
oziroma predstavniki v roku, ki ga bo določil Varuh, 
izdelali tudi svoje poročilo o opravljenem nadzoru, na 
podlagi katerega bo izdelano končno poročilo o obisku.

4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe iz orga-
nizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale 
obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobi-
le povrnjene potne stroške in stroške za prehrano in 
prenočišče ter nadomestilo plače ali nadomestilo za 
izgubljeni zaslužek v času obiska ter nagrado v prime-
ru izdelave končnega poročila o opravljenem obisku in 
simbolični prejemek po Pravilniku o povračilu stroškov in 
o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge 
oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega 
protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Ura-
dni list RS, št. 13/17).

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne orga-

nizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organi-
zacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije 
v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih or-
ganizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo 
z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, 
zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih 
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. 
K svoji prijavi priložijo predstavitev dela na področju 
varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti 
s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, ne-
človeških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter seznam 
njenih oseb (predstavnic in predstavnikov) z opisom 
usposobljenosti oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega mehaniz-
ma. Po potrebi bo Varuh usposobljenost predstavnic 
in predstavnikov preveril z dodatnimi razgovori z njimi. 
Nevladne organizacije morajo predložiti tudi izjavo o re-
gistraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi 
statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid 
humanitarnih organizacij.

Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju na-
log in pooblastil državnega preventivnega mehanizma 
mora predložiti izjavo, da pri tem ne bodo sodelova-
le predstavnice in predstavniki, ki so bili pravnomočno 
obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma ose-
ba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zara-
di kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Organizacije oziroma njihove predstavnice in pred-
stavniki se lahko prijavijo za sodelovanje pri obiskih tudi 
le za posamezno področje kraja odvzemov prostosti.

6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za sodelovanje 
bodo imele organizacije z več izkušnjami na področju 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti 
s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, ne-
človeških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Organizaci-
je to izkažejo z opisom najpomembnejšega delovanja 
njenih predstavnic in predstavnikov, zlasti na področju 
preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali 
poniževalnih kazni ali ravnanj. Pri organizacijah, ki so že 
sodelovale pri delu državnega preventivnega mehaniz-
ma, se bo posebej upoštevala uspešnost dosedanjega 
sodelovanja (kot je npr. udeležba pri obiskih, kvaliteta 
izdelanih poročil, aktivnosti ob pripravi letnega poročila 
državnega preventivnega mehanizma, sodelovanje pri 
izobraževanjih in posvetih).

7. Ostali pogoji
Predstavnice in predstavniki izbrane organizacije, ki 

bodo sodelovali z Varuhom pri izvajanju nalog in poobla-
stil državnega preventivnega mehanizma, bodo morali 
v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o ratifika-
ciji Opcijskega protokola podati predhodno pisno izjavo, 
da bodo pri opravljanju nalog in pooblastil sodelovali po 
navodilih Varuha in delovali po predpisih o varovanju 
tajnosti osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja za 
varuha, njegove namestnike in uslužbence.

Predstavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posa-
meznega obiska kraja odvzema prostosti, bo vsaj se-
dem dni pred načrtovanim obiskom (razen v primeru 
izrednega obiska) obvestil koordinatorja izbrane orga-
nizacije, katera oseba je bila izbrana za sodelovanje pri 
posameznem obisku. Koordinator bo nato moral v sed-
mih dneh po obvestilu potrditi sodelovanje te osebe in 
po potrebi sporočiti njene kontaktne podatke. Če se 
izbrana oseba obiska ne bo mogla udeležiti, se bo pred-
stavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posameznega 
obiska, lahko s koordinatorjem izbrane organizacije do-
govoril o sodelovanju druge osebe.

Osebe iz izbranih organizacij morajo pred sodelo-
vanjem pri prvem obisku kraja odvzema prostosti predlo-
žiti potrdilo, da niso bile pravnomočno obsojene za 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ozi-
roma pravnomočno obsojene na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot 3 mesece in potrdilo, da zoper 
njih ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Oseba iz 
izbrane organizacije, ki ne bo podala predhodne pisne 
izjave in ustreznega potrdila o nekaznovanosti ter po-
trdila, da zoper njo ni vložena pravnomočna obtožba 
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, ne more sodelovati pri opravljanju obiska kraja 
odvzema prostosti.

8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh sklenil po-
godbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2021, z mo-
žnostjo podaljšanja sodelovanja še za eno leto.

9. Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2019 (kot 
pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo 
Varuh prejel do vključno 15. 1. 2019).

10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah 
z navedbo »Za javni razpis-DPM« na naslov: Varuh člo-
vekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po 
opravljeni izbiri.

12. Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, na-
mestnik varuhinje, tel. 01/475-00-50, e-mail: Ivan.Se-
lih@varuh-rs.si.
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13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Varuha človekovih pravic RS. Morebitna 
dodatna vprašanja in odgovori v zvezi s tem razpisom 
se objavijo na spletni strani Varuha.

Varuh človekovih pravic RS

 Ob-3491/18

Javni razpis
P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih 

v Republiki Sloveniji
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P7R 2018:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in 

srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvo-
ja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posa-

mezne regije.
3. Viri financiranja
Sredstva v višini 8.760.000 EUR zagotavlja pro-

račun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslov-
nim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih 
območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:

Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
– ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali 

obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mese-
cev,

– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na 
problemskem območju,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih pod-

jetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 
250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 mi-
lijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih iz-
kazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za na-
mene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prište-
jejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za pol-
ni delovni3 čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja 
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega 
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec 
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva za-
posleni iz programa javnih del.

1 Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost po-
meni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: 
nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, 
gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. 
Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo 
proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.

– ki so organizirani kot gospodarske družbe, zadru-
ge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki po-
samezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omeje-
no odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skla-
du z Zakonom o socialnem podjetništvu.

2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne 
knjige po sistamu dvostavnega knjigovodstva in predloži 
letno poročilo na AJPES.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo 
sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih pro-
blemskih območij v Republiki Sloveniji:

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna 
občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka 
in Radlje ob Dravi),

3 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen 
z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni 
čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delov-
nih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam 
zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in 
drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln 
delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot za-
poslena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki 
je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4. in 1. 5. 2019,
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2017,
– za prijavne roke 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2019,
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravlja-

jo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
Uradni list RS, št. 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvo-

dnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, 
C 25.4 Proizvodnja orožja in streliv, C 30.1. Gradnja 
ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in 
čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;

– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 

G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na 
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, 
pijačami, tobačnimi izdelki;

– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, pove-
zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:
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– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepo-
vedan sektor;

– na področju internetnih iger na srečo in sple-
tnih igralnic ali

– na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila nezakonit:

– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.

– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju razi-

skav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske 

namene in
– gensko spremenjene organizme.

Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi.

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v pri-
silni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu 
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih 
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):

– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prene-
senimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklica-
nega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prene-
senega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– 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.

Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od nasle-
dnjih okoliščin:

– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi iz-
gubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih 
članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevre-
dnotenja;

– če je zadruga 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.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do 
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.

Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetja;
– ki ima neporavnane zapadle davčne obveznosti 

do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za 

reševanje in prestrukturiranje,
– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziroma 

ima neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu 
Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (razvojne garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati naslednje pogoje:

– imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega 

poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkri-

tjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih mode-
lov v predstavitvenem načrtu,

– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 
podjetniške aktivnosti4,

4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi 
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot 
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane 
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot 
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 
izboljšanje.

– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 

(razmerje med višino kredita in vrednostjo neobreme-
njenega nepremičnega premoženja),

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvide-
no poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno 
načrtovan pozitivni denarni tok.

– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 
do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2017 z oceno vsaj SB85,

5 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 
do vključno 1. 10. 2019, mora podjetje:

– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za 
leto 2018 z oceno vsaj SB86.

6 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravi-

čenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je 

enaka efektivni obrestni meri7.

7 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna 
mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, 
roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, 
realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih 
stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.

Obrestno obdobje, za katerega se obračunava po-
godbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdalj-
ša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 
glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo 
kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka 
za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja 

in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita8 
v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vre-
dnostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

8 Zavarovanje kredita je možno z neobremenjenimi 
nepremičninami, vpisanimi v zemljiško knjigo v Republiki 
Sloveniji in vrednotenimi po GURS oceni, oziroma po ce-
nitvi s strani pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin, vsaj 
iz leta 2016.
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V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslo-
va prejetih mikrokreditov Sklada v preteklosti in je bilo 
zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, 
pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upošte-
vati obstoječe stanje neodplačanega dela mikrokreditov 
v mesecu pred mesecem oddaje vloge.

Podjetje, ki bo po tem javnem razpisu kandidiralo 
dvakrat, mora pri zagotavljanju vrednosti zavarovanja 
z isto nepremičnino, upoštevati še obremenitev za že 
odobren mikrokredit po tem javnem razpisu.

Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premože-
nja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom 
pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto 
nepremičnino.

4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in 

ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Kredit se črpa namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Za prijavne roke 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019 

in 1. 5. 2019 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 12. 2018 do 5. 7. 2019, s skrajnim rokom črpanja 
30. 6. 2019.

Za prijavne roke 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 
1. 10. 2019 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov 
od 1. 4. 2019 do 5. 12. 2019, s skrajnim rokom črpanja 
30. 11. 2019.

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja9.

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za nakup storitev,
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispev-

ki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in 
z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % 
zneska kredita.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
transportnih sredstev12.

9 Dolžniško upniško razmerje je razmerje med upnikom 
(dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se 
obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova 
nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih 
sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana z vlagateljem s 25 % in več.

Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški 
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funk-
cije direktorja oziroma predsednika.

Kadar družinski član10 prvotnega lastnika prevzame 
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva 
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.

10 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, 
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, 
vnuki ali njihovi partnerji.

5. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nema-

terialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se 
za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi 
s pripadajočim DDV).

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, 

gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),

11 Za nakup nepremičnin se za primerjavo tržne vre-
dnosti upošteva ocenjena tržna vrednost po GURS oceni ali 
cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2016.

– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentira-
nih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega 
znanja podjetja),

12 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevo-
zna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno 
dovoljenje.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe po-
slovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih 
območjih.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so 
izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji«.

6. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obra-

zec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, 
skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga.
3. Dokazilo o bonitetni oceni S.BON-1 za gospodar-

ske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 

2019 na podlagi letnega poročila za leto 2017;
– za prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno 1. 10. 

2019 na podlagi letnega poročila za leto 2018.
Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predlo-

ži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija 
AJPES).

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da Prijavni list in 
Predstavitveni načrt s finančno prilogo nista predmet 
dopolnitve.

Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo 
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7R 2018«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vloge je možna vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro v recepciji na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor, 3. nadstropje).
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8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog;
1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 

2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predloži-
tev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada, o prejemu pošiljke.

Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 1. 10. 
2019, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazpore-
jena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega 
planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za 

izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in 
ustrezne vloge.

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje 
za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega 
razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na 
osnovi naslednjih meril;

– število zaposlenih,
– bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

AJPES,
– finančni kazalniki (dodelitev točk glede na dose-

ženo vrednost kazalnikov; kapital / obveznosti do virov 
sredstev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti 
kreditni limit (PKL) / mikrokredit in finančne obveznosti 
/ EBITDA),

– Glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja 
glede na registrirano glavno dejavnost na zadnji dan 
meseca pred mesecem oddaje vloge. Razvrstitev pod-
jetja glede na glavno dejavnostjo po Standardni klasi-
fikaciji dejavnosti (SKD) na glavno dejavnost v okviru 
šifre »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil« ali glavno dejavnostjo razvrščeno v ostale šifre 
po SKD, z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti na-
vedenih pod tč. 4.).

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so 
sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne 
in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge 
v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že 
podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če 
oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih 
podprtih instrumentov previsoka.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, ima-
jo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje šte-
vilo točk. V primeru istega števila točk imajo prednost 
vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih 
z vrstnim redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, pro-
sti kreditni limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / 
EBITDA.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev 
s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi 
vloge.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje 

v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vla-
gateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokre-
dita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in 
uredil zavarovanje kredita.

Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, bo komi-
sija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom 
kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da 
podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedi-
lo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec 
prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 
02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vi-
dovic@podjetniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikro-
krediti P7R na podlagi:

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS, 
št. 47602-24/2017/3,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) zadnjič 
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, 
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastruk-
turo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in 
ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regi-
onalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddalje-
ne regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, 
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 
z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 
651/2014/EU),

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije L 352/1),
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– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regional-
ne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/8, z dne 13. 6. 2016,

– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, št. C2130-18-900000 o financiranju in iz-
vajanju instrumenta mikrokreditiranja na problemskem 
območju v letih 2018 in 2019 z dne 23. 5. 2018,

– Sklepa Vlade RS, št. 00726-14/2016/5 z dne 
19. 5. 2016 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne pod-
pore za problemska območja z visoko brezposelnostjo 
(Uradni list RS, št. 36/16 z dne 20. 5. 2016),

– Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o do-
datnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problem-
ska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, 
št. 64/16 z dne 14. 10. 2016),

– Poslovnega načrta izvajanja mikrokreditiranja na 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPS julij 2016,

– Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora 
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS, 
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013) s spremem-
bami,

– Spremenjenega programa spodbujanja konku-
renčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade 
RS, št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukre-
pov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Ra-
deče in Trbovlje, (sklep Vlade RS, št. 00726-19/2013/7 
z dne 25. 7. 2013) s spremembami,

– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-50/2016-170 
z dne 18. 12. 2018.

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, 
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 
ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, 
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve 
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da 
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila pod-
jetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica 
do njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – 
končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic del-
ničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklica-
ti večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzor-
nega organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni 
družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu pod-
jetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 

v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od 
datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih prever-
janj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan 
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa.

14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, sple-
tna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki, kot so ime in priimek, stalno prebivali-
šče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega 
računa, banka, telefonska številka, elektronska pošta, 
podatki o lastništvu premičnega/nepremičnega premo-
ženja vlagatelja in/ali poroka, če le-ta obstaja, osebni 
podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in 
financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi 
vlogo vlagatelja.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Repu-

blike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetni-
skisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva do-
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stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU 
– EIF in ali EK.

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3519/18

Javni razpis
P7 – Mikrokrediti 2019

1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa mikrokrediti P7 2019:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala 

podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohe-
zijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom 
kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, pred-
stavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih 

procesov gospodarstva.
3. Viri financiranja
Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada 

za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-
nje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca 
skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 
12.000.000 EUR.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali sa-

mostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi 
zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po 
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1.

c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega 
za polni delovni čas2; V število zaposlenih se ne upošte-
va zaposlenih iz programa javnih del;

1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi 
spremembami.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) je organiziran kot samostojni podjetnik, gospo-

darska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, 
ki ni v okviru izključenega sektorja/področja;

b) ima status mikro ali malega podjetja;

2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih 
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal 
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
za polni delovni čas.

d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje 
in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki 
jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za 
financiranje;

e) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 
najmanj šest mesecev;

f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do 
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo 
za načrtovane upravičene stroške;

h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom 
ekonomsko upravičeno3;

3 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek 
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih pro-
cesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.

i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno 
v nadaljevanju javnega razpisa;

j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapa-
dlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini 
50 EUR ali več;

k) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17);

l) nima neporavnanega naloga za izterjavo zara-
di predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim tr-
gom;

m) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno iz-
rečena globa za prekršek iz pete alineje prvega od-
stavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in za-
poslovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 
– ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje 
države;

n) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
2010/787/EU;

o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike 
Sklada, s področja upravljanja tveganj.

Za opredelitev mikro in malih podjetij se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. 6. 2014.

Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh od 
zadnjih treh poslovnih let, imeti vsaj 1 zaposlenega in 
manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, 
da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali 
povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov 
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih 
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 84 / 28. 12. 2018 / Stran 2651 

vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se pri-
štejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Zagonsko podjetje oziroma start-up je pravna ose-
ba, ustanovljena po določilih ZGD-1, pri čemer izpolnjuje 
vse naslednje pogoje:

a) ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek 
serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), 
vendar podjetje še ni pričelo s komercialno prodajo;

b) posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let;
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za finan-

ciranje še ni realiziral pozitivnega čistega poslovnega izi-
da, ki bi presegal 3.000 EUR (AOP075 ≤ 3.000 EUR), pri 
čemer je takšen pozitiven rezultat posledica izrednega 
priliva iz naslova subvencij ali drugih spodbud države;

d) ima potencial rasti;
e) nima odvisnih družb;
f) ima najmanj enega zaposlenega;
g) ima zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno 

večinski lastnik podjetja;
h) ima najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala 

(AOP056);
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred od-

dajo vloge za financiranje so realizirani letni prihodki 
znašali najmanj 5.000 EUR (AOP059 ≥ 5.000 EUR) 
oziroma v kolikor podjetje še ne posluje celo zaključeno 
poslovno leto, morajo biti planirani letni poslovni prihodki 
najmanj 5.000 EUR, pri čemer tako planirane prihodke 
utemelji s sklenjenimi prodajnimi ali terminskimi pogod-
bami ali na drug ustrezen način.

Kot podjetje v težavah se šteje pravna oseba, za 
katero velja katera koli izmed naslednjih okoliščin;

a) je v postopku zaradi insolventnosti oziroma so 
izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventno-
sti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP);

b) je mikro ali malo podjetje in posluje več kot 
3 polna poslovna leta, če ima v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim 
kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nakopi-
čenih izgub v osebni družbi kapital zmanjšal za več kot 
polovico;

c) je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še 
ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še vedno pred-
met načrta prestrukturiranja.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravlja-
jo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, 
št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

a) A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
b) B 05: Pridobivanje premoga
c) C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 

mehkužcev
d) C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
e) C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
f) C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
g) C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
h) C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
i) C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
j) E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
k) E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
l) G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
m) G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo 

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
n) G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
o) G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki,

p) G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tr-
žnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,

q) K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
r) L: Poslovanje z nepremičninami,
s) M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
t) M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 

poslovno svetovanje
u) R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene 

dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov 
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne 
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali teh-
nične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gen-
sko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi 
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni za-
gotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta 
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 
ostale znanstvene namene;

c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge de-
javnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma 
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnje-

vati vse naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg, ki je razviden:

– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega 
poročila, oddanega na AJPES in/ali

– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem na-
črtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v vlogi,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 

podjetniške aktivnosti4,

4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi pri-
merjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot po-
večanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vre-
dnosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj 
ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 predvideno 
poslovanje z dobičkom,

– imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 realno na-
črtovan pozitivni denarni tok.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 

6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe 
ročnosti kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečni EURIBOR 
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. 
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbe-
na obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan 
črpanja kredita.

Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
Za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi 

zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo 
financiran z mikrokreditom-ti.

4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogod-

be z obrazcem »zahtevek za črpanje kredita« s prilogo.
Kredit se črpa namensko za nastale upravičene 

stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.



Stran 2652 / Št. 84 / 28. 12. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi 
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno 
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve 
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja5.

e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko 
tvegano državo;

(3) Dodatna dokazila:
a) predračun ali račun za vrednost zavarova-

nja predlagane nove opreme – predmet projekta, v pri-
meru, ko se za kredit daje zavarovanje;

b) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kredito-
jemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega le-
tnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES;

c) Ajpes obrazec BON-2 in medletne računovodske 
izkaze za start up podjetja, ustanovljena v tekočem letu 
in ki poslujejo prekratek čas, da bi pridobila bonitetno 
oceno S.BON-1 oziroma eS.BON.

Vsebina vloge mora biti urejena po zgoraj naniza-
nem zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični 
obliki. Posredovana elektronska oblika vloge in natisnje-
na oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le 
točko 2 a), 2 b), 2 c), 3 a), 3 b) in 3 c).

Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vloge je možna vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro v recepciji na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor, tretje nadstropje).

8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo 

vlog:
1. prvi rok je 17. 1. 2019,
2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, 

marcu, aprilu, maju, juniju,
3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, 

novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, 
vpisan na potrdilu Sklada, o prejemu pošiljke.

Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 19. 12. 
2019, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.

5 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med 
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v ka-
terem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti 
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmete-
nih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev 
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po 
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravi-
čenih stroškov.

5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 

omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
– naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup 

nove opreme),
– naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (na-

kup patentiranih pravic, licenc),
– stroški materiala in trgovskega blaga,
– stroški storitev,
– stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in 

na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripa-
dajoči DDV.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za 
cestni prevoz tovora.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov kreditojemalca.

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so 
izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji«.

6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje – mikro-

kredit P7« dostopen na spletni strani Sklada;
(2) Obvezne priloge:
a) zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so 

bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih6;

6 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brez-
plačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko 
staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.

c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike:

– za prijavne roke od 17. 1. 2019 do vključno 9. 5. 
2019 na podlagi letnega poročila za leto 2017;

– za prijavne roke od 16. 5. 2019 do vključno 19. 12. 
2019 na podlagi letnega poročila za leto 2018;

d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavlje-
nosti osebe;
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10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za 

izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in 
ustrezne vloge.

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje 
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upra-
vičencev:

(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

(AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/mikrokredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 

– EBITDA.
Start-up podjetje, za katero javno objavljeni finančni 

podatki ne obstajajo ali obstajajo in so zaradi kratkega 
časa poslovanja neprimerljivi, Sklad oceni vlogo na pod-
lagi presoje realnosti izpolnjevanja pogojev za status 
zagonskega podjetja oziroma start-up.

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje 

v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vla-
gateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita 
Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikro-
kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno 
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzo-
rec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne 
pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67, 
02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 
ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikro-
krediti P7 na podlagi:

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 
in 27/17),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS, 
št. 47602-24/2017/3,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP 
(2014–2020)« za Vhod št. 50-62111/18,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP 
(2014–2020)« za Zahod št. 50-62121/18,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljeva-
nju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije L 352/1).

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima 
status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z veljavnostjo od vključ-
no 4. 9. 2018 ter sheme pomoči de minimis, priglaše-
ne ministrstvu, pristojnemu za finance (št. priglasitve 
M003-5665493-2018).

Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stro-
ške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in 
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvi-
valenta tržne obrestne mere7, se kredit obravnava kot 
pomoč de minimis.

7 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008 str. 6)

Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kredito-
jemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad 
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in 
dnevu dodelitve pomoči de minimis.

Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo 
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajal-
cev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predho-
dnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem 
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči 
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov8, če kreditoje-
malec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.

8 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne pre-
voze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti 
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kredi-
tojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene 
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega 
prevoza tovora.

14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.
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Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, sple-
tna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obde-

lujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska 
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo 
končnega upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega raz-

merja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, 

nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in račun-
sko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Repu-

blike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetni-
skisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva do-
stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od za-

ključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve 
pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU 
– EIF in/ali EK.

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3511/18
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. in 

146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; 
v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o usta-
novitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), 
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 
2018, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom številka 47602-7/2018/4 z dne 3. 4. 2018, 
in v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načr-
ta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega skla-

da, za leto 2018, potrjenega s strani Vlade Republike 
Slovenije s sklepom številka 47602-18/2018/5 z dne 
11. 7. 2018, ter v skladu z Odlokom o Programu po-
rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2018 (Uradni list RS, št. 28/18), in na podlagi Pogodbe 
št. 2550-18-311018 o izvajanju ukrepov v letu 2018 na 
podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letu 2018 z dne 18. 4. 2018 ter aneksa 
št. 1 k pogodbi št. 2550-18-311018 o izvajanju ukre-
pov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letu 2018 z dne 16. 8. 2018, Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad), objavlja

javni razpis NVO-SJI18
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, 

ki delujejo na področju podnebnih sprememb
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oza-

veščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov 
nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih 
področjih:

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za 
prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in kon-
kurenčno nizkoogljična;

2. informiranje o koristih blaženja podnebnih spre-
memb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;

3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za 
boj proti podnebnim spremembam;

4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za 
prilagajanje podnebnim spremembam;

5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov 
energije (v stavbah, prometu itd.);

6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesna-
ženosti zraka.

Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na 
enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij 
izvajale aktivnosti, kot so:

– ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z na-
menom boljšega poznavanja in razumevanja proble-
matike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja 
in odločanja,

– promocija in izvajanje ukrepov in sprememb ve-
denja ciljnih skupin,

– promocija okoljskih naložb med potencialnimi in-
vestitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in 
odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,

– predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks 
iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sek-
torskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih 
rešitev in predlogov.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
– kakovostno analizo problema, ki ga projekt nasla-

vlja, ter izvedbo konkretnih, usklajenih, optimalno učin-
kovitih in dolgoročno zastavljenih aktivnosti z merljivimi 
rezultati in učinki na okoljske cilje,

– izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta 
z razširitvijo rezultatov,

– nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih 
praks z vsebinskih področij ter

– oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje 
identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospo-
darstva, medijev in javnega sektorja.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju 

obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim 
spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja 
kakovosti zraka, zlasti s:
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– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreže-
nja nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so eni 
izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozavešče-
nosti javnosti in varstva javnega interesa;

– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja 
javnosti preko spodbujanja večje kakovosti ozavešče-
valnih in promocijskih projektov ter projektov najboljše 
prakse (t. i. best practice projects) okoljskega nevladne-
ga sektorja na vsebinskih področjih.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam 

ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi 
jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partner-
jev k izvedbi projekta.

Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje do-
kazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu 
z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za 
potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnje-
vanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.

3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse nasle-

dnje pogoje:
– so pravne osebe zasebnega prava s sedežem 

v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim 
Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali 
veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);

– so nevladne organizacije po veljavnem Zakonu 
o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v na-
daljnjem besedilu: ZNOrg), ki imajo na dan objave tega 
javnega razpisa (28. 12. 2018) priznan status delovanja 
v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave in urejanja prostora po veljavnem ZNOrg, ZVO-1, 
Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), veljavnem 
Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ali 
veljavnem Pravilniku o določitvi kriterijev za podelitev sta-
tusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
prometa in energije (Uradni list RS, št. 44/18);

– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega 
javnega razpisa;

– prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za 
njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba 

za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. čle-
na Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18), in

– niso v stečajnem postopku.
3.2. Upravičeni projektni partnerji
Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati 

vse naslednje pogoje:
– so pravne osebe zasebnega prava s sedežem 

v Republiki Sloveniji in registrirane v skladu z veljavnim 
Zakonom o društvih, veljavnim Zakonom o ustanovah ali 
veljavnim Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);

– so nevladne organizacije po veljavnem ZNOrg;
– so bili registrirani najkasneje na dan objave tega 

javnega razpisa;
– partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za 

njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba 
za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. čle-
na Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18), in

– niso v stečajnem postopku.
3.3. Drugi osnovni pogoji
Prijavitelji in projektni partnerji:
– za stroške projektov, ki so financirani po tem jav-

nem razpisu, ne smejo uveljavljati povračila iz drugih 
javnih sredstev, kot so proračun Republike Slovenije, 
lokalni proračuni, sredstva EU, donacije Norveškega 
EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega prispevka 
(prepoved dvojnega financiranja);

– so neposredno odgovorni za pripravo in vode-
nje predlaganega projekta in ne smejo delovati kot po-
sredniki;

– imajo zadostne vire financiranja, da zagotovijo 
obstoj organizacije v obdobju trajanja projekta, ter imajo 
izkušnje vodenja oziroma izvajanja projektov, ki so po-
dobni v smislu obsega in vsebine;

– nimajo neporavnanih finančnih obveznosti do Eko 
sklada.

4. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravil-

no označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, 
ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa in 
ki predlagajo rešitve na najmanj enem od vsebinskih 
področij, opredeljenih v predmetu javnega razpisa.

Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:

Merilo maksimalno 
št. točk

1. Ustreznost projekta
(opredelitev problema, vsebina oziroma rešitve problema, zasnova projekta, dodana vrednost 
projekta)

50

2. Kakovost projekta
(načrt aktivnosti, spremljanje in vrednotenje, okoljski odtis projekta, komunikacijski načrt in 
razširjanje rezultatov projekta, trajnost projekta, ustreznost in preglednost finančnega načrta, 
kakovost in učinkovitost finančnega načrta)

50

SKUPAJ 100
Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.

Prejete vloge bodo razvrščene glede na število pre-
jetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev 
do sofinanciranja upravičeni projekti z najvišjim številom 
točk. Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo dosegli 
vsaj 65 točk.

Podrobnejši opis postopka izbora projektov in razčle-
nitev meril za ocenjevanje sta v razpisni dokumentaciji.
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5. Okvirna višina sredstev in višina zaprošenih 
sredstev za posamezni projekt

Višina sredstev za razpisano vsebino po predme-
tnem javnem razpisu je skupaj 550.000 EUR iz sredstev 
Sklada za podnebne spremembe.

Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posa-
mezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 
20.000 EUR do največ 120.000 EUR oziroma do 95 % 
upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so po-
drobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji, ki je del 
tega javnega razpisa.

Prijavitelj mora ob prijavi na predpisanem obrazcu, 
ki je del razpisne dokumentacije, natančno opredeliti 
finančno konstrukcijo projekta in jasno razmejiti vire 
financiranja.

Razliko najmanj 5 % upravičenih stroškov morajo 
kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev ali 
drugih virov. Lastni prispevek v višini 5 % upravičenih 
stroškov se lahko zagotovi v naravi s prostovoljskim 
delom, ki se ovrednoti v skladu s Pravilnikom o podro-
čjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, 
št. 48/11, 60/11 in 29/16). Osnova za določanje obraču-
na je število opravljenih ur na projektu in urna postavka. 
Število opravljenih ur izhaja iz časovnice oziroma izjave 
nosilca projekta in prostovoljca o številu opravljenih ur 
na projektu ter vrsto opravljenega prostovoljskega dela.

Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanci-
ranje največ enega projekta. Za posamezen projekt se 
lahko dodeli največ eno sofinanciranje po tem javnem 
razpisu. Prijavitelj in projektni partner lahko kandidirata 
za največ dva projekta, v katerih nastopata ali kot prija-
vitelja ali kot projektna partnerja.

6. Trajanje projekta in izplačilo sredstev
Trajanje projekta je omejeno na največ 24 mesecev. 

Projekt nevladnih organizacij mora biti zaključen najka-
sneje do 30. aprila 2021 (do tega dne mora biti oddano 
zaključno poročilo in plačan zadnji račun). Izdatki pro-
jekta, ki bodo nastali pred datumom sklenitve pogodbe, 
niso upravičeni do financiranja po tem javnem razpisu.

Eko sklad bo skladno s 33. členom Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) upravi-
čencem na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju 
projekta in zahtevka za izplačilo predplačila, skladno 
z dokončno odločbo, s katero je bil projekt izbran za 
sofinanciranje, in glede na razpoložljiva sredstva, iz-
plačal predplačilo v višini do 30 % odobrenega zneska.

Upravičenci morajo posredovati poročilo s priloga-
mi o upravičeni porabi predplačila. Upravičencem se 
do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe 
sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila.

Upravičenci bodo lahko prejeli vmesno izplačilo 
po predložitvi in odobritvi vmesnega poročila s prilogami 
ter zahtevka za vmesno izplačilo, in sicer v višini izka-
zanih nastalih stroškov ter plačil do vmesnega poročila. 
Zahtevek za vmesno izplačilo ne sme vsebovati stro-
škov in plačil, ki so bili izvršeni na podlagi predplačila.

Preostala odobrena sredstva, ki so predmet so-
financiranja, bodo glede na razpoložljiva sredstva na 
račun upravičencev nakazana po potrditvi zaključnega 
poročila s prilogami. Roki za izstavitev zahtevkov za 
izplačilo, oddajo poročila z dokazili o upravičeni porabi 
prejetih sredstev, vmesnega in zaključnega poročila ter 
izplačila so opredeljeni v točki 8.5 javnega razpisa in 
razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa.

7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni 
razpis

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne in-

formacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega 
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi 
(https://www.ekosklad.si/razpisi).

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu eko-
sklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis NVO-SJI18«. 
Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do 
najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.

Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno 
dokumentacijo vsebovati izpolnjeno prijavnico ter vse 
priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in so 
obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge 
morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahteva-
no, predložene v slovenskem jeziku in ovrednotene 
v evrih. Natisnjene naj bodo obojestransko in naj ne 
bodo spete s spiralo.

Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovoj-
nici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne 
odpiraj – vloga – razpis NVO-SJI18« in zapisan naziv in 
naslov prijavitelja.

8. Roki
8.1. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloge v fizični obliki morajo prispeti v Glavno pisar-

no Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 28. februarja 2019 do 12. ure, oziroma 
morajo biti oddane na pošto priporočeno najkasneje do 
vključno 28. februarja 2019. Nepravočasne in nepravilno 
označene vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji 
morajo najkasneje do vključno 28. februarja 2019 oddati 
tudi elektronsko verzijo projektne prijavnice s prilogami 
na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.

8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 5. marca 2019 

ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem 
redu predložitve oziroma dospetja.

8.3. Rok za dopolnitev
V primeru nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje 

v roku 30 dni od vložitve vloge pisno pozval prijavitelja, 
da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj 
nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo 
nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga 
s sklepom zavrže. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se 
nanaša na merila. Sprememba vsebine vloge po izteku 
roka za oddajo vlog ni dopustna.

8.4. Rok za obvestilo o izbiri
Eko sklad bo prijaviteljem posredoval odločbo o iz-

boru oziroma zavrnitvi najkasneje v 60 dneh od dneva 
odpiranja vlog.

8.5. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo, odda-
jo vmesnega in zaključnega poročila ter izplačila

Rok za zaključek projekta je 30. april 2021. Za 
zaključek projekta se šteje datum oddaje zaključnega 
poročila s prilogami. Do tega datuma morajo biti plačani 
vsi računi, oddana morata biti zahtevek za izplačilo in 
zaključno poročilo s prilogami.

V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek 
projekta lahko podaljša, vendar za največ trideset dni. 
Za podaljšanje pogodbenega roka je mogoče zaprositi 
le pred potekom roka, podaljšanje roka se šteje za spre-
membo projekta, o kateri odloči Eko sklad. V primeru 
zamude roka za oddajo zaključnega poročila, pogoji za 
izplačilo sredstev niso izpolnjeni.

Rok za izstavitev zahtevka za izplačilo predplačila je 
15 dni od začetka veljavnosti pogodbe. Poročilo s prilo-
gami o upravičeni porabi predplačila morajo upravičen-
ci posredovati v roku 180 dni od prejema predplačila. 
Upravičencem se do predložitve dokazil, ki izkazujejo 
upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila.
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Upravičenci lahko po preteku enega leta trajanja 
projekta oddajo zahtevek za vmesno izplačilo, h katere-
mu morajo priložiti vmesno poročilo s prilogami.

Izplačilo predplačila bo glede na razpoložljiva sred-
stva predvidoma izvedeno v roku 30 dni po prejemu 
zahtevka za izplačilo predplačila. Vmesno izplačilo bo 
glede na razpoložljiva sredstva predvidoma izvedeno 
v roku 30 dni po prejemu zahtevka za vmesno izplačilo 
in potrditvi vmesnega poročila s prilogami. Izplačilo pre-
ostanka odobrenih sredstev sofinanciranja bo glede na 
razpoložljiva sredstva izvedeno v predvidoma 60 dneh 
po prejemu zahtevka za izplačilo zaključnega izplačila 
ter prejemu in potrditvi zaključnega poročila s prilogami. 
Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob 
upoštevanju določil javnega razpisa in pripadajoče raz-
pisne dokumentacije.

9. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do sofinanciranja 

se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

Prijavitelji lahko pridobijo pravico do sofinanciranja 
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in 
višine sofinanciranja ter meril za izbor projektov, če iz-
polnijo pogoje javnega razpisa.

Za vlogo in odločbo o izboru oziroma zavrnitvi se 
taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – 
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) 
ne plačuje.

Na osnovi izbrane vloge bo upravičencu posredo-
vana odločba o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k pod-
pisu pogodbe. Neizbrani prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe o zavrnitvi.

Odločba o izboru oziroma zavrnitvi je v upravnem 
postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena. 
Prijavitelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem 
sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republi-
ke Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po 
prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno 
pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi 
je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti 
tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če 
je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 

Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji.

10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o izboru do treh let po zadnjem 
izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije 
ali na drug način preveriti namensko porabo razpisnih 
sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe pro-
jekta z določili javnega razpisa, pripadajoče razpisne 
dokumentacije in veljavnimi predpisi. V primeru ugoto-
vljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov 
ali določil javnega razpisa ali pogodbe o sofinanciranju, 
je upravičenec dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi 
za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pri-
dobljenih razpisnih sredstev.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 8022-90/2018-4 Ob-3518/18
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad), na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridoblje-
nih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju 
ZSRR-2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti ob-
čin (Uradni list RS, št. 176/17, v nadaljevanju UMZDRO), 
Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za 
programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno ra-
zvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in do-
polnitvami (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada), Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 
46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Pra-
vilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 
s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finanč-
nega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 
2018 – v nadaljevanju PFN) z dne 17. 7. 2018, objavlja

javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil  

občinam – C1 2018
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR, ki je 

razdeljen kot sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz leta Oblika sredstev Vir sredstev
6.000.000,00 2018 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ob-

činam na območju Republike Slovenije. Cilj je izboljša-
nje lokalne in regionalne infrastrukture. Cilj dosežemo 
z naslednjimi ukrepi:

– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infra-

strukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in

– izgradnja ali posodobitev informacijske komuni-
kacijske tehnologije.

1.3 Razpisna dokumentacija
1. Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna do-

kumentacija, ki vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec C1, ki je izdelan v elektronski 

obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga 
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
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– Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije ter vzorce, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-

ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju 
posojila, je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za 
črpanje posojil,

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elek-
tronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na 
spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpi-
si/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in 
ga v skladu s pogodbenimi določili posredovati na Sklad,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave 
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu 
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-532.

2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki 

so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev 
mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede iz-
polnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, 
s katero pod kazensko pravno in materialno pravno 
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje raz-
pisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

2.1 Pogoji po podprogramu C 1.0 – Lokalna in regi-
onalna javna infrastruktura

1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem 
obrazcu C1, v elektronski (poslano na e-naslov: info@re-
gionalnisklad.si) in papirnati obliki, skupaj z zahtevanimi 
prilogami (priloge se prilaga le k papirnati obliki). Elek-

tronska različica izpolnjenih razpisnih obrazcev mora biti 
enaka papirnati različici. V primeru razlik se upošteva 
vloga v papirnati obliki.

2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
vrednosti izražene v EUR.

3. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo.

4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 
prijavljeni projekt. Izjema so projekti, pri katerih se bo 
večinski del lastništva po izvedbi projekta prenesel na 
občino.

5. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, iz 
katerega mora biti razviden predmet nakupa, vrednost 
z in brez DDV-ja.

6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

7. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada 
(ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).

8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.

9. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih 
naročilih.

10. Vlagatelj mora imeti za projekt pridobljeno 
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, v kolikor se za 
to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.

11. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen pro-
jekt.

2.1.1 Upravičeni vlagatelji: Vse Občine v Republiki 
Sloveniji.

2.1.2 Upravičeno območje: Celotno območje RS.
2.1.3 Obdobje upravičenosti: Upravičeni stroški lah-

ko nastanejo od 1. 1. 2018.
2.1.4 Stroški
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta brez 
DDV. 

Kategorija stroškov Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Investicije v nepremičnine (npr. nakup, gradnja, rekonstrukcija, 
adaptacija, gradbeni nadzor ipd.)

/

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša 
od 5 let

Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški priprave 
investicijskih študij in projektov)

če so sestavni del prijavljenega projekta 

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev 
zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih 
kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale 
kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % 
od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati 
omejitve na posamezni kategoriji stroškov.

2. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finanč-

nega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
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2.1.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upravi-
čenih stroškov

Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 
50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 2.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 
50.000,00 EUR.

2.1.7 Posojilni pogoji
1. Obrestna mera je od 3-mesečni EURIBOR + od 

0,60 % do 1,20 %. Višina pribitka se določa glede na ko-
eficient razvitosti občine za leto 2018 in 2019, v kateri se 
projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju

Obrestna mera Pribitek letno v % Koeficient razvitosti občin za leto 2018 glede na UMZDRO
od do

3-mesečni EURIBOR

0,60 0,37 0,89
0,80 0,90 1,02
1,00 1,03 1,19
1,20 1,20 1,45

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se 
zanj uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja

Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih

od do od do
50.000,00 2.000.000,00 0 36 240

– Skupna doba vračanja posojila je največ do 
240 mesecev.

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 
ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 36 me-
secev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upra-
vičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vra-
čanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove 
moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno 
v mesecu podpisa pogodbe.

2.1.8 Cilji vlagatelja
1. rekonstrukcija cestne infrastrukture,
2. ureditev obcestnega prostora,
3. prometna signalizacija in prometna oprema,
4. ureditev pretočnosti križišč,
5. ureditev pločnikov,
6. ureditev cestne razsvetljave,
7. izgradnja javnih poti,
8. ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
9. ureditev parkirnih površin,
10. nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,
11. vzpostavitev sistema oziroma naprav za ogre-

vanje ali hlajenje stavb,
12. investicije v vodno omrežje,
13. izgradnja čistilne naprave,

14. nakup objekta/nepremičnine za namen social-
ne/športno turistične infrastrukture,

15. obnova vrtca,
16. obnova šole,
17. obnova doma starejših občanov,
18. obnova knjižnice,
19. obnova mrliške vežice,
20. obnova plavalnih bazenov,
21. obnova postajališč za avtodome,
22. obnova zdravstvene ustanov,
23. obnova občinske stavbe,
24. obnova športne/večnamenske dvorane,
25. obnova ureditev mestnih središč/ulic in
26. obnova kulturnega doma.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco 

podpisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi iz-
javami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in 
z izpolnjeno ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico.

2. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na nje-
gove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali poja-
snila v zvezi z zavarovanjem.

2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.
2. Podpis pogodbe s strani zakonitega zastopnika 

mora biti upravno ali notarsko overjen, če podpis pogod-
be ni pri predstavniku Sklada.
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3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.

4. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec 
pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju 
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih 
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja 
k zadolževanju občin.

5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka 
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bre-
menijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, 
so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pravilniku o na-
domestilih za dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na 
spletni strani Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko od-
stopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.4 Pogoji črpanja
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje 

posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. 
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili 
javnega razpisa, razpisne dokumentacije, vzorcem po-
godbe in Navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na 
povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,

– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun 
občine,

– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega pro-

jekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu po-

godbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (origi-

nal), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in iz-
vedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so 
kopije priloženih dokumentov enake originalom in da 
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno 
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo,

– kopije računov in situacij z ustreznim datumom 
opravljene storitve oziroma odpreme blaga od vključno 
1. 1. 2018 dalje,

– kopije pogodb in predračunov (le v primeru, 
da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebuje-
jo določilo o veljavnosti), izstavljenih od vključno 1. 1. 
2018 dalje,

– potrdila o plačilih (npr. bančni izpisek, avansni 
račun, kompenzacije ...) kot dokazila o zagotavljanju la-
stne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje 
sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih 
računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga 
za izvršitev refundacije,

– v primeru izvajanja pogodbenih del, kopije po-
godb z izvajalci,

– v primeru nakazila posojila na račun občine za 
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predraču-
ne, mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju 
posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati 
potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. 
V kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega do-
kazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno 
nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter 
vračilo posojila Skladu.

2.  Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od 

podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad 
na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.

4. Upravičenec mora črpati posojilo v letu, za kate-
rega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila 
pogodbo.

5. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za 
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila 
od dodeljenega posojila.

2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v od-

ločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključ-
ka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2020.

2. Za zaključek projekta se šteje končanje investi-
cijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme 
v uporabo.

3. Upravičenec mora v roku enega mesecev po za-
ključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo 
o projektu. V kolikor je projekt pred črpanjem posojila že 
izveden, se o zaključku projekta poroča ob predložitvi 
prvega zahtevka za črpanje.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec C1.
2. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega 

organa.
3. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih 

javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov 
mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.

4. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno 
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni 
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, 
iz katere je to razvidno.

5. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastruk-
turnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija 
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma 
lokacijo investicije).

6. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je 
projekt že začet.

7. Investicijski program oziroma drugo ustrezno in-
vesticijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) oziroma področnimi 
metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP).

V kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso uskla-
jeni s priloženim investicijskim programom oziroma 
drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potreb-
no predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vre-
dnostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, 
iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu, 
cilji ipd.).

8. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da 
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka. 
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta 
račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji 
pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr. 
dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog.

3.2 Oddaja vloge
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in sicer 
skladno z razpisnim rokom za oddajo vlog. Vlagatelj 
odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu 
Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje 
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vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, 
do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec C1 vlagatelj po-
šlje tudi v elektronski obliki na naslov info@regionalni-
sklad.si. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »ne odpiraj – vloga XC1«, iz katere mora biti 
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in 
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani 
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali 
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na 
sedežu Sklada. Javni razpis in razpisna dokumenta-
cija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se 
ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa 
osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 
8. do 14. ure.

– Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elek-
tronski naslov: info@regionalnisklad.si.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega 

roka, in sicer od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 oziroma do 
porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma 
po razpisanem roku.

4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 110 točk, po 

sledečih kriterijih
– Regionalni vidik, skupno največ 50 točk;
– Ocena projekta, skupno največ 30 točk;
– Ocena vlagatelja, skupno največ 20 točk;
– Uvrstitev projekta na območje Triglavskega naro-

dnega parka (TNP), dodatnih 10 točk.
Za dodelitev sredstev mora po prvih 3 kriterijih za 

ocenjevanje vlog, vloga doseči najmanj 35 točk. V ko-
likor je izpolnjen predhodni kriterij za uvrstitev projekta 
v nadaljnjo obravnavo se v primeru, da se projekt nahaja 
v območju Triglavskega narodnega parka, dodeli projek-
tu še dodatnih 10 točk. Podrobnejša razdelitev meril je 
objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.

4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obrav-
navo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi 
vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev 
in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih 
na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Ko-
misija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo 
vlog se vodi zapisnik.

4. Odpiranje vlog ni javno. Poteka enkrat tedensko 
glede na datum dospelosti do porabe sredstev.

5. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne 
vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno, s pozivom za 
dopolnitev, pozvala k dopolnitvi.

6. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopol-
njena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana 
priporočeno po pošti.

7. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali 
ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neute-
meljena zavrnjena.

8. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo 
in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.

9. Popolna vloga bo ocenjena na podlagi meril 
s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev po vrstnem redu 
uvrstitve na seznam popolnih vlog, na podlagi katerih 
bo Komisija za obravnavo vlog vlogi dodelila povprečno 
oceno. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imele vloge, ki bodo prispele prej in dosegle minimalno 
število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge 
se kot neutemeljene zavrnejo.

10. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, 
bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri če-
mer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh 
ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim 
številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po Koefi-
cientu razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je 
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob 
možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za 
zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo 
razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za 
obravnavo vlog predlagala dodelitev posojila v obsegu 
še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vla-
gatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne 
konstrukcije projekta.

11. Ekološko sporni projekti se kot neutemeljeni 
zavrnejo.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji od-

ločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada. O izdaji odločb 
o odobritvi sredstev v vrednosti nad 500.000,00 EUR 
pa mora z odločitvijo direktorja soglašati tudi Nadzorni 
svet Sklada.

2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti 
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži nepo-
sredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne 
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3495/18
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona 

o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 
19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA) in prvega od-
stavka 10. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa 
Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih 
producentov za javno kinematografsko prikazovanje 
(Uradni list RS, št. 82/18) objavlja Radiotelevizija Slo-
venija naslednjo informacijo o objavi javnega razpisa 
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno 
kinematografsko prikazovanje 2018.

Vse zainteresirane osebe obveščamo, da je javni 
razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za jav-
no kinematografsko prikazovanje 2018 z dnem 28. 12. 
2018 odprt za prijave do vključno dne 28. 2. 2019. 
Javni razpis je z vso pripadajočo dokumentacijo obja-
vljen na spletnem mestu RTV SLO MMC: http://www.
rtvslo.si/razpisi v mapi »Javni pozivi in razpisi«.

Radiotelevizija Slovenija

 Ob-3496/18
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
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– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del 

neodvisnih producentov 2018-3  
(dokumentarna filma 2 x 50 minut  

in dokumentarni portret 1 x 50 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slo-
venskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, 
dveh dokumentarnih filmov in enega dokumentarnega 
portreta za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, 
ki so izvorno producirana s strani neodvisnih produ-
centov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo 
Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV 
SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, 
ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Za-
konom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve 
tipkani strani.

10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realiza-
cije scenarija.

11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske 
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, 
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo re-
alnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), 
število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri re-
alizaciji AV dela.

12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na re-
alizacijo AV dela.

13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 

sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in 
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka 
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV 
delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in 
vodenje celotne projektne dokumentacije.

14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, 
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za iz-
vajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma 
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ura-
dni list RS, št. 105/01).

3. Razpisna področja
– Področje A: dokumentarni film (v dolžini 50 minut)
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vse-

binsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim 
pristopom in jasno vizualno predstavo. Dokumentarni 
filmi naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti 
v slovenskem in širšem kulturnem in družbenem prosto-
ru, fenomene in dogodke, ki zaznamujejo našo zavest 
v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen 
za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednjevečerni 
dokumentarni termin na prvem programu javne televi-
zije. Pričakujemo velike in male zgodbe v raznovrstnih 
dokumentarnih formah in z močnim humanističnim spo-
ročilom. Zaželene so tudi zgodbe z roba slovenskega 
jezikovnega prostora.

– Področje B: dokumentarni portret (v dolžini 
50 minut)

Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno 
vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, anga-
žiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Portre-
tni predlogi naj skozi dramaturško linijo v avtorsko pre-
poznavnem AV slogu odstopajo od linearnega nizanja 
biografskih podatkov. V razpisu bodo imeli prednost 
projekti, ki obravnavajo razgibano življenje in delo ter 
tragično usodo novinarja, pisatelja in politika Louisa 
Adamiča. Film naj bo primeren in privlačen za najširši 
krog gledalcev, ki spremljajo osrednjevečerni doku-
mentarni termin na prvem programu javne televizije. 
V portretni formi pričakujemo zgodbe z močnim huma-
nističnim sporočilom.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavlje-
na AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi 
standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh 
RTV SLO.

5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, 

namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 
120.000,00 EUR z vključenim DDV.

Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posa-
mezni projekt znaša 40.000,00 EUR z vključenim DDV. 
Opredeljena sredstva po posameznih področjih se lahko 
prenesejo med seboj.

Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena 
v letu 2019.

Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov na-
kazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati 

na razpisu (obrazci št. 1–12),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
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Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 
obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti pred-
videni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca 
pogodbe o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavi-

telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent 

po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnje-
ne vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno 
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju pred-
stavljajo razloge za izključitev iz postopka.

e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo 
ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o me-
rilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizual-
nih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skla-
du s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.

f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s pred-
pisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, 
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot 
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega 
pomena.

g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni 
realiziran oziroma dokončan.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni 
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb 
javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj, tako na področje 

A kot na področje B, predloži vso spodaj našteto, ustre-
zno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj 
skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije 
(vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob 
koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih 
podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):

– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje 
na razpisu,

– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del 

prijavitelja v letu 2017,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del 

prijavitelja v letih 2015, 2016 in 2017 – ta obrazec odda 
samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali 
kateri izmed držav članic Evropske unije,

– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta 

(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke 
za dokončanje projekta in izročitev AV dela),

– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim 

soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev 
št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim 
režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),

– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po 13. in 
14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,

– obrazec št. 12: izjava zakonitega zastopnika/no-
silca starševske odgovornosti/skrbnika soavtorja, ki je 
mlajši od 18 let.

Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji 
na noben način ne smejo spreminjati!

2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 
naslednji dokumenti:

– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV 
SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,

– sinopsis,
– scenarij,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registra-

cija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro 
J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri ka-
terih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evi-
dence AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani 
obliki.

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod po-
polne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali 
DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska 
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 28. 12. 2018 

do vključno 21. 2. 2019. Prijavitelji lahko vložijo vloge do 
vključno 21. 2. 2019.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno 
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vloži-
šču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do 
vključno 21. 2. 2019 vloži osebno na vložišču RTV SLO 
ali je do vključno 21. 2. 2019 oddana na Pošti Slovenije 
s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravo-
časne, bodo s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – 
prijava na javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovi-
zualnih del neodvisnih producentov 2018-3: področje_ 
(navesti, na katero področje prijavitelj prijavljan pro-
jekt)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti 
naziv in naslov prijavitelja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti 
v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz 
posamezne ovojnice.

– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v raz-
ličnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se 
zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopol-
nitve ali spremembe prve vloge.

– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, 
se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj 
se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavrže-
jo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga 
naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom 
zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljeni projekti bodo na področju A in na podro-
čju B ocenjeni po naslednjih kriterijih:

– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinop-
sis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso in 
strukturo filma, profesionalno oblikovanje posameznih 
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elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni 
programski čas predvajanja – do 60 točk;

– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producen-

ta – do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 

5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni 

projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, 

ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 

seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za spreje-
tje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo 

pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. 
Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako 
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, 
ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih 
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno 
popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene 
osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, 
ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih 
v 10. točki besedila razpisa.

RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne 
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazlo-
žitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev 
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo 
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamič-
na odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini 
financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi 
odkupa AV dela.

S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane 
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu 
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne doku-
mentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta 
ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi 
z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela 
se lahko opravi uskladitveni sestanek.

RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje 
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. 
Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz 
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo 
štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da 
se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO 
prosta medsebojnih obveznosti.

Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da 
ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter 
časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in 
izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o od-
kupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži 
pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu 
AV dela.

Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah rea-
lizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post pro-
dukcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV 
del, bodo porabljena v letu 2019.

Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena 
v pogodbi o odkupu AV dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih pro-
jektov: AV dela morajo biti dokončana in predana RTV 
Slovenija do 20. 12. 2019.

14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala 

osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno 
dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu 
z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splo-
šni uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), 
nacionalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO 
bo skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pra-
vice v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/stra-
ni/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV 
SLO bo osebne podatke skrbno hranila v skladu z za-
konodajo.

S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, 
da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse so-
delujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih 
osebne podatke posreduje na razpis. Obvestilo posame-
znikom po 13. in 14. členu Splošne uredbe EU o varstvu 
podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije in za-
jema osebne podatke za celotni razpis.

15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zve-

zi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVraz-
pisi@rtvslo.si.

V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

Radiotelevizija Slovenija

 Ob-3497/18

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-
dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov 2018-2 (televizijska 
nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)

1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 
razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega 
avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke ozi-
roma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno 
producirana s strani neodvisnih producentov. Na pod-
lagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija 
Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svo-
jih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje 
medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) 

– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-doku-
mentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, 
srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nani-
zanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga 
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, 
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.
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2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za 
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene 
z zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Za-
konom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno 
tipkano stran za vsako posamezno epizodo in do dve 
tipkani strani za vse epizode skupaj (generični sinopsis).

10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realiza-
cije scenarijev.

11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske 
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, 
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo re-
alnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), 
število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri re-
alizaciji AV dela.

12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glav-
nih lastnosti oseb, ki nastopajo v AV delu: spol, starost, 
karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgo-
dovino (v kolikor je pomembna za potek dogajanja ali ra-
zumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gle-
dalcu pojasnjujejo motivacijo oseb za določena dejanja.

13. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na re-
alizacijo AV dela.

14. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in 
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka 
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV 
delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in 
vodenje celotne projektne dokumentacije.

15. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, 
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za iz-
vajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

16. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma 
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Ura-
dni list RS, št. 105/01).

3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
tega razpisa

RTV SLO bo na razpisu odkupila eno televizijsko 
nanizanko oziroma nadaljevanko – 8 delov (programskih 
kosov/epizod), dolžina posamezne epizode 50 minut:

Razpis se nanaša na zvrst dramske nanizanke/na-
daljevanke. Scenariji in sinopsisi naj snov zajemajo iz 
sodobnega življenja, napisani naj bodo na jezikovni rav-

ni, primerni za predvajanje na javni televiziji, v skladu 
z zakonom, ki ureja medije in AV medijske storitve. 
Vodilna tema naj bo umeščena v aktualno družbeno 
dogajanje, ki se odvija v specifičnih delovnih okoljih, 
v generacijskih ali socialnih skupinah, skozi katere se 
zrcali družbena klima v današnji Sloveniji. Glavni motiv 
nanizanke/nadaljevanke naj bo obdelan skozi svežo in 
relevantno zgodbo, razdelane dialoge ter prepričljivo 
izoblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo 
z izzivi in jih razrešujejo na izviren način. Vsebina in 
izvedba nanizanke/nadaljevanke naj bo primerna za ši-
roko ciljno občinstvo, upoštevati mora načela programov 
javne televizije in primernosti za osrednji programski 
čas predvajanja.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavlje-
na AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi 
standardi RTV SLO, ki so objavljeni na spletnih straneh 
RTV SLO.

5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupni maksimalni znesek znaša 615.000,00 EUR 

z vključenim DDV (504.098,36 EUR brez DDV 22 %), 
z možnostjo sklenitve aneksa za naslednjo sezono na-
nizanke/nadaljevanke.

V primeru uredniško-programske odločitve, da se 
realizira in predvaja še ena serija (sezona) izbrane nani-
zanke/nadaljevanke, se sklene aneks k pogodbi o odku-
pu AV dela. Pogoj za sklenitev aneksa je, da ima izbrani 
prijavitelj poravnane vse zapadle finančne obveznosti 
in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO ter 
da pred sklenitvijo aneksa predloži RTV SLO zahtevano 
vsebinsko dokumentacijo o nadaljnji seriji nanizanke/na-
daljevanke.

Skupni maksimalni angažirani znesek v primeru 
sklenitve aneksa znaša do 615.000,00 EUR z vključe-
nim DDV (504.098,36 EUR brez DDV 22 %), z možno-
stjo pogajanja za nižjo ceno glede na vsebino scenarijev.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati 

na razpisu (obrazci št. 1–12),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti pred-
videni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca 
pogodbe o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavi-

telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent 

po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnje-
ne vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno 
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju pred-
stavljajo razloge za izključitev iz postopka.

e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo 
ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o me-
rilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizual-
nih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skla-
du s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
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f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s pred-
pisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, 
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot 
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega 
pomena.

g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni 
realiziran oziroma dokončan.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni 
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb 
javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma 
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj 

našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih naved-
bah med seboj skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije 
(vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob 
koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih 
podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):

– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje 
na razpisu,

– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del 

prijavitelja v letu 2017,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del 

prijavitelja v letih 2015, 2016 in 2017 – ta obrazec odda 
samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali 
kateri izmed držav članic Evropske unije,

– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta 

(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke 
za dokončanje projekta in izročitev AV dela),

– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim 

soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev 
št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim 
režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),

– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po 13. in 
14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,

– obrazec št. 12: izjava zakonitega zastopnika/no-
silca starševske odgovornosti/skrbnika soavtorja, ki je 
mlajši od 18 let.

Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji 
na noben način ne smejo spreminjati!

2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 
naslednji dokumenti:

– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV 
SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,

– generični sinopsis za vse epizode/programske 
kose skupaj (zajema naj vsebinsko predstavitev projekta 
na največ dveh tipkanih straneh),

– posamezni sinopsisi za vseh osem epizod/pro-
gramskih kosov (za vsako posamezno epizodo/ pro-
gramski kos najmanj na eni tipkani strani),

– karakterizacija glavnih likov,
– scenarij za prvi dve epizodi/programska kosa,
– režijska eksplikacija (odda se splošna režijska 

eksplikacija za celotno AV delo),
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registra-

cija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro 
J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri ka-

terih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evi-
dence AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani 
obliki.

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod po-
polne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali 
DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska 
kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se 
s posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od 21. 12. 2018 do 

11. 3. 2019. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 
11. 3. 2019.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno 
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vloži-
šču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do 
vključno 11. 3. 2019 vloži osebno na vložišču RTV SLO 
ali je do vključno 11. 3. 2019 oddana na Pošti Slovenije 
s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravo-
časne, bodo s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj 
– prijava na javni razpis za odkup AV del neodvisnih 
producentov v letu 2018-2 (televizijska nanizanka/nada-
ljevanka – 8 x 50 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je 
potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti 
v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz 
posamezne ovojnice.

– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v raz-
ličnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se 
zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopol-
nitve ali spremembe prve vloge.

– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, 
se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj 
se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavr-
žejo. V primeru da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga 
naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom 
zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posame-
zna vloga

Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih kri-
terijih:

– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinop-
sisov za vse dele in scenarija za prva 2 dela), kjer se pri 
presoji upošteva premiso in strukturo serije kot celote in 
posameznih delov, profesionalno oblikovanje posame-
znih elementov scenarija in njihovo primernost za pred-
videni programski čas predvajanja – do 60 točk;

– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producen-

ta – do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 

5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni 

projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, 

ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega 

seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za spreje-
tje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo 

pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. 
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Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako 
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, 
ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih 
dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno 
popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene 
osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, 
ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih 
v 10. točki besedila razpisa.

RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne 
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazlo-
žitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev 
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjena 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo 
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamič-
na odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini 
financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi 
odkupa AV dela.

S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane 
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu 
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne doku-
mentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta 
ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi 
z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela 
se lahko opravi uskladitveni sestanek.

RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje 
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. 
Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz 
neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo 
štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da 
se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO 
prosta medsebojnih obveznosti.

Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da 
ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter 
časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in 
izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o od-
kupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži 
pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu 
AV dela.

Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah rea-
lizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post pro-
dukcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV 
del, bodo porabljena v letu 2019/2020.

Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena 
v pogodbi o odkupu AV dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projek-
tov: projekt bo realiziran v letu 2019/2020: Dokončanje 
serije vseh osem epizod/programskih kosov se predvidi 
najkasneje do februarja 2020, začetek njihovega pred-
vajanja pa okvirno v januarju/februarju 2020. Izbrani pri-
javitelji bodo morali scenarije za vse epizode/program-
ske kose oddati najkasneje do septembra 2019, grobo 
zmontirane verzije prvih treh epizod/programskih kosov 
pa najkasneje do 15. 12. 2019. V primeru uredniško-pro-
gramske odločitve da se realizira in predvaja še ena 
serija (sezona) izbrane nanizanke/nadaljevanke, lahko 
poteka nadaljnja realizacija projekta tudi v letu 2021.

14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala 

osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno 
dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu 
z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni 
uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), naci-
onalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo 
skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice 
v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zaseb-
nosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/strani/var-
stvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo 
osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo.

S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, 
da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse so-
delujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih 
osebne podatke posreduje na razpis. Obvestilo posame-
znikom po 13. in 14. členu Splošne uredbe EU o varstvu 
podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije in za-
jema osebne podatke za celotni razpis.

15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 

osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

Radiotelevizija Slovenija
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Razpisi delovnih mest

Št. 110-19/2018-1 Ob-3490/18
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših ob-

čanov Kočevje z dne 27. 2. 2017, Svet Doma starejših 
občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, obja-
vlja javni razpis za

direktorja/ico Doma
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje in priložijo naslednje listine:
1. zahteve iz prvega odstavka 56. člena Zakona 

o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spre-
membami)

a) izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami (diploma, potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah)

2. priložiti življenjepis
3. priložiti program dela in vizijo razvoja Doma
4. kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 

po objavi.
Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog 

ne bo obravnaval.
Imenovanje kandidata za direktorja Doma bo Svet 

izvedel na osnovi proučitve priloženih dokazil.
Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju 

pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister MDDSZEM, vendar pa ne pred 8. 6. 
2019.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilo-
gami, v pismeni obliki, priporočeno, po pošti na naslov: 
Svet Doma starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, 
1330 Kočevje, s pripisom »razpis za direktorja«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni po objavi razpisa.

Svet Doma starejših občanov Kočevje

 Ob-3492/18
Na podlagi sklepa 2. seje Sveta zavoda vrtca Škra-

tek Svit Vodice z dne 18. 12. 2018, Svet zavoda vrtca 

Škratek Svit Vodice, Franca Seška c. 15, 1217 Vodice, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z zako-
nodajo, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: u-1-269/12-24, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVAJ).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje vrtca Škratek Svit Vodice in ustrezne delovne 
izkušnje.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice 
se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/ka bo 
imenovan/na za obdobje 5 let. Za čas mandata bo 
z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja/ravnateljice. Predviden začetek dela 
bo dne 19. 5. 2019.

Pisno prijavo z overjenimi dokazili o izpolnjeva-
nju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj-
skem izpitu. Dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo so-
dišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (obe 
potrdili v skladu s 107.a členom ZOFVI ne smeta biti 
starejši od 30 dni)) pošljete v zaprti ovojnici, na naslov: 
Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice, Franca Seška 
cesta 15, 1217 Vodice, z oznako: »Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Ne-
popolne vloge bodo izločene iz postopka in zavržene.

Prijavljeni kandidati/ke bodo pisno obvestilo o ustre-
znosti kandidature prejeli v zakonitem roku.

Rok za oddajo prijave: 8 dni od objave razpisa.
Svet zavoda vrtca Škratek Svit Vodice
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 Ob-3504/18
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-

na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in skladno 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 
2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/do-
kumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
objavlja

spremembo
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

občanov 59OB17
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 59OB17 

(Uradni list RS, št. 44/17, 72/17 in 39/18) se spremeni 
tako kot sledi:

Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spreme-
ni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem pozivu znaša 45 milijo-
nov EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3505/18
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in skladno 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb 
splošnega družbenega pomena 61ONS17

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 
v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošne-
ga družbenega pomena 61ONS17 (Uradni list RS, 
št. 57/17) se spremeni tako kot sledi:

Besedilo 2. točke (Višina razpisanih sredstev) se 
spremeni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 
20 milijonov EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3506/18
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-

Druge objave

sklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
javnega poziva 62SUB-EVOB18 Nepovratne 

finančne spodbude občanom za električna vozila
Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS, 
št. 39/18) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 2.500.000,00 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3507/18
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-

na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 
2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/do-
kumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, 
objavlja

spremembo
javnega poziva 63SUB-EVPO18 Nepovratne 

finančne spodbude pravnim osebam  
za električna vozila

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne 
spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni 
list RS, št. 39/18) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 3.000.000,00 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3508/18
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
javnega poziva 52SUB-JS17 Nepovratne finančne 
spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti stavb  

v lasti javnega sektorja
Javni poziv 52SUB-JS17 Nepovratne finančne 

spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov ener-
gije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega 
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sektorja (Uradni list RS, št. 75/17, 39/18) se spremeni 
tako, kot sledi:

Preambula javnega poziva se spremeni tako, da 
se glasi:

»Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 
in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena 
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 
20/13) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 
z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, spre-
jetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 
2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; 
v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike 
Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 
2017, na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega skla-
da, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slo-
venije s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017 
in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za 
leto 2018, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom št. 47602-18/2018/5 z dne 11. 7. 2018, Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem bese-
dilu: Eko sklad), objavlja«

Besedilo 1.) točke (»Predmet in namen javnega po-
ziva«) se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 
spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: 
nepovratne finančne spodbude), namenjene temeljnim 
samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem be-
sedilu: občine) za obnovo starejših stavb oziroma delov 
stavb v lasti občin, javnim visokošolskim zavodom, kate-
rih ustanovitelj je Republika Slovenija in ministrstvom za 
obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo 
izvedene na ozemlju Republike Slovenije.«

Besedilo 1.) točke (»Predmet in namen javnega po-
ziva«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obno-
vljivih virov energije v starejših stavbah (v nadaljnjem 
besedilu: stavbe), ki so v lasti občin, javnih visokošolskih 
zavodov in Republike Slovenije.«

Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 7.000.000,00 EUR.«

Besedilo 3.) točke (»Upravičene osebe«) se spre-
meni tako, da se glasi:

»Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev ne-
povratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:

– občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izve-
dene v/na stavbah v lasti občin;

– javni visokošolski zavodi, katerih ustanovitelj je 
Republika Slovenija;

– ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo 
izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;

s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3509/18

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.eko-
sklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okolj-
ski javni sklad, objavlja

spremembo
javnega poziva 54SUB-OB17 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 56/17, 39/18 in 57/18) 
se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem po-
zivu znaša 44.500.000,00 EUR, pri čemer je 
20.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne 
spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zame-
njavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napra-
vami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na 
območju celotne Republike Slovenije, vključno z ob-
činami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost 
zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim 
energetskim konceptom ni določen drug prednostni 
način ogrevanja.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3510/18

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in pr-
vega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 
21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. čle-
na Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okolj-
skega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na sple-
tni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na 
podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, sprejetega v okviru Rebalansa poslov-
nega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada, za leto 2018, potrjenega 
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadalj-
njem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom številka 47602-18/2018/5 z dne 31. 5. 2018 in 
na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada 
za podnebne spremembe v letu 2018 (Uradni list RS, 
št. 28/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter 
Aneksa št. 1 k pogodbi št. 2550-18-311018 o izvajanju 
ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podneb-
ne spremembe v letu 2018 z dne 16. 8. 2018, Eko sklad, 
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Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv 65SUB-LSKI18
Nepovratne finančne spodbude občinam  

za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infra-
strukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne 
mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih pli-
nov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši poveza-
nosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju 
prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega 
prostora v urbanih območjih in povečanju prometne 
varnosti.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in ne-
posredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem pre-
usmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše 
koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo 
sofinancirane naložbe v ukrepa:

– gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav 
ter

– sisteme izposoje javnih koles.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finanč-

ne spodbude za naložbe v gradnje in/ali rekonstrukcije 
kolesarskih povezav, in sicer za:

– ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi pre-
mostitvenimi objekti in s potrebno opremo, kot npr. tal-
na in vertikalna signalizacija, števci kolesarjev, postaje 
za popravila koles, pripadajoča urbana oprema ipd. 
Kolesarska infrastruktura mora biti zgrajena v skladu 
s Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, 
št. 36/18) in Smernicami za umeščanje kolesarske in-
frastrukture v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna 
infrastruktura, MZI, avgust 2017 (v nadaljnjem besedilu: 
Smernice). To pomeni, da morajo biti povezave zaklju-
čene (neprekinjene), neposredne, varne, udobne (po 
potrebi z dodatno infrastrukturo za premagovanje višin) 
in privlačne (vključno z oblikovanjem obcestja, opremo 
in zasaditvijo). Naložba v kolesarsko povezavo lahko 
vključuje tudi postavitev različnih tipov parkirišč za kole-
sa kot so določene v Smernicah ob kolesarski povezavi, 
na izhodišču oziroma cilju kolesarske povezave. Kjer 
se kolesarska infrastruktura gradi vzporedno z ločeno 
infrastrukturo za pešce (npr. vzporedna kolesarska ste-
za in pločnik, preureditev križišč in prehodov za pešce 
in kolesarje), bo predmet sofinanciranja tudi slednja, saj 
gre za neločljivo povezano celoto. Gradnja ostale cestne 
in komunalne infrastrukture (npr. javna razsvetljava, od-
vodnjavanje, cestišče idr.) v sklopu urejanja kolesarske 
infrastrukture se šteje kot upravičen namen, če je njena 
izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena 
kolesarjem in pešcem, vendar so priznani stroški na-
ložbe te infrastrukture omejeni na največ 50 % naložbe 
v kolesarsko infrastrukturo.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finanč-
ne spodbude za naložbe v postavitev postaj sistema 
izposoje javnih koles in električnih koles, z ustreznim 
številom koles ali električnih koles, in sicer za:

– nakup postaj za izposojo koles/električnih koles 
skupaj s polnilno infrastrukturo (terminal, priklopna me-
sta ipd.);

– nakup novih koles/električnih koles za izposojo 
v sistemu izposoje javnih koles.

Naložba se lahko začne izvajati pred oddajo vloge 
na javni poziv, vendar po sprejemu Celostne prometne 

strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS). Naložba, ki je 
zaključena pred oddajo vloge, ni upravičene do sofi-
nanciranja.

2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne fi-
nančne spodbude

a) vir in skupna višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 3.500.000,00 EUR. Od tega znaša višina nepovratnih 
finančnih spodbud za ukrep vzpostavitve sistema izpo-
soje javnih koles največ 1.500.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Naložbe v gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih 

povezav
Sofinancirane bodo le naložbe v gradnje in/ali rekon-

strukcije kolesarskih povezav, katerih najnižja vrednost 
nepovratne finančne spodbude je vsaj 100.000 EUR 
glede na pogoje in omejitve tega javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
80 % priznanih stroškov naložbe skladno z omejitvami, 
navedenimi v c) odstavku te točke.

V primeru, da so na kolesarski povezavi v sklopu 
naložbe izvedeni še vsaj trije ukrepi za povečanje udob-
nosti in privlačnosti povezave, ki so našteti spodaj, zna-
ša višina nepovratne finančne spodbude 90 % priznanih 
stroškov naložbe. Za en ukrep udobnosti in privlačnosti 
kolesarske povezave se šteje izvedba ukrepa/-ov ene 
od alinej:

– prioritizacija kolesarjev v križiščih na kolesarski 
povezavi, to so ukrepi umirjanja motoriziranega pro-
meta: izvedba fizičnih ukrepov za umirjanje prometa na 
cestišču neposredno ob pločniku in prometna oprema 
in signalizacija, s katero se prometni režim spreminja 
v prid kolesarjem (cycling box, prednostna zelena luč 
za kolesarje, gradnja sredinskih otokov z nivojskim vo-
denjem kolesarjev);

– držala/nasloni za nogo za kolesarje na križiščih;
– indukcijska zanka na kolesarski povezavi ali ko-

lesarjem prilagojena lokacija stikala za skrajšanje inter-
vala zelene luči na prednostni cesti;

– v krožnih križiščih z omejitvijo do največ 30 km/h 
se kolesarja vodi po prometnem pasu, namenjenem 
mešanemu prometu – sharrow;

– kolesarska povezava je v vsaj 20 % celotne trase 
novogradnje od vozišča ločena z zelenico in/ali drevo-
redom;

– kolesarska povezava v vsaj 10 % celotne trase 
poteka ob ali po območjih zelenih površin po Občinskem 
prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPN).

V primeru, da kolesarska povezava vključuje tudi 
ločeno izven nivojsko križanje kolesarskega prometa od 
motoriziranega oziroma železniškega prometa, znaša 
višina nepovratne finančne spodbude 100 % priznanih 
stroškov naložbe. Podhodi oziroma nadhodi pa morajo 
biti ustrezno načrtovani in izpeljani, da je zagotovljena 
ustrezna preglednost, neposrednost, osvetljenost in ob-
čutek varnosti. Upoštevati je potrebno naslednje:

– pri načrtovanju nadhodov in podhodov je treba 
paziti predvsem na to, da je višinska razlika čim manjša 
in premagovanje višine čim bolj udobno, da so prehodi 
kratki, dovolj široki in prijetni. Kadar se podhod oziroma 
nadhod načrtuje skupaj s cesto, je smiselno cesto lokalno 
nekoliko dvigniti ali spustiti, da bo višinska razlika za ko-
lesarje čim manjša (po možnosti naj se zagotovi podhod 
brez višinske razlike, avtomobili višino lažje premagajo);

– širina nadhoda oziroma podhoda mora biti dovolj 
velika, da se pešci in kolesarji udobno srečujejo, saj 
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podhode in nadhode praviloma uporabljajo tako kolesarji 
kot pešci. Treba je preprečiti nevarna križanja kjer kole-
sarji zaradi spusta pridobijo dodatno hitrost in teže za-
virajo, stopnice pa so v tem primeru smiselno dopolnilo;

– pri podhodu je treba zagotoviti ravno linijo preho-
da oziroma vidnost od enega konca do drugega, brez 
slepih vogalov ali lomov smeri, nezaželene so tudi spre-
membe višine ali naklona znotraj podhoda; zagotoviti je 
treba, da sta oba vstopa v podhod naravno osvetljena, 
podhod z vhodoma vred pa primerno umetno osvetljen 
24 ur na dan; vhoda naj bosta široka in zračna, pred 
podhodom naj bo odprt svetel raven prostor, klančina in 
stopnice naj bodo nekoliko odmaknjeni; priporočena je 
uporaba boljših materialov, kakovostne osvetlitve in obli-
kovanja notranjosti podhoda, saj to zmanjšuje občutek 
ogroženosti, ustrezno mora biti urejeno tudi odvajanje 
padavinskih voda;

– pri nadhodu mora vedno voditi na obeh straneh 
na nadhod udobna klančina, primerna za invalidski in 
otroški voziček, dovolj široka za srečevanje in z varnim 
prostorom za zaviranje in ustavljanje, iztek klančine 
mora biti praviloma zavarovan z ograjo, ki prepreču-
je nalet kolesarjev ali oseb na invalidskih vozičkih na 
cesto.

Pri načrtovanju podhodov in nadhodov je treba 
upoštevati predpise in usmeritve za premagovanje višin.

Naložbe v sisteme izposoje javnih koles
Ena občina lahko kandidira na pozivu za največ 

700.000 EUR nepovratne finančne spodbude.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

80 % priznanih stroškov ukrepa skladno z omejitvami, 
navedenimi v c) odstavku.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložb so vsi stroški za vse dejav-

nosti v neposredni povezavi z zagotavljanjem kolesar-
ske infrastrukture v zvezi s pripravo in izvedbo gradbe-
nih, obrtniških in inštalacijskih del.

Priznani stroški naložbe so:
– nakup nezazidanih in zazidanih zemljišč (do 10 % 

višine priznanih stroškov naložbe);
– gradnja nepremičnin, skladno s četrtim odstav-

kom 1. točke javnega poziva;
– vzdrževalna dela;
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– investicije v neopredmetena sredstva do 20 % 

priznanih stroškov ukrepa;
– stroški zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in 

investicijske dokumentacije, stroški zunanjega investicij-
skega inženiringa in gradbenega nadzora, stroški infor-
miranja in komuniciranja) – do 10 % priznanih stroškov 
naložbe.

Nepriznani stroški naložbe so:
– stroški uporabe osnovnih sredstev;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;
– davek na dodano vrednost;
– dodatna dela pri gradnjah nepremičnin;
– davek na promet z nepremičninami;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– svetovalne storitve;
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega po-

dročja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba 

zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, 

ocen, strokovnih mnenj in poročil, razen zgoraj nave-
denih.

Stroški so priznani, če so nastali po sprejemu CPS.
Omejitve priznanih stroškov za ukrep gradnja kole-

sarskih povezav
Priznani stroški so le stroški gradnje ločene kolesar-

ske infrastrukture skladno s Pravilnikom o kolesarskih po-
vršinah. Omejitev priznanih stroškov tekočega metra ko-
lesarske povezave je odvisna od vrste ločene kolesarske 
povezave, skladno s poglavjem 8.1.4. Smernic. V primeru 
prijavljene naložbe z ožjo ali širšo kolesarsko povezavo, 
se maksimalna omejitev relativno prilagodi povprečni ši-
rini kolesarske povezave (npr. omejitev višine priznanih 
stroškov za tekoči meter kolesarske steze optimalne širi-
ne 2,0 m je 150,00 EUR, za 2,5 m široko kolesarsko ste-
zo 187,50 EUR, za minimalno zakonsko določeno širino 
1,0 m pa 75,00 EUR). Za izračun omejitve višine priznanih 
stroškov se uporablja povprečno širino posamezne vrste 
kolesarske povezave po odsekih znotraj celotne kole-
sarske povezave v ukrepu, katero za posamezno vrsto 
kolesarske povezave izračuna priloženi Excel obrazec: 
Podatki o ukrepu. Vrednost investicije za tekoči meter je 
lahko višja od omejitve za posamezno vrsto kolesarske 
povezave, vendar bo sofinanciran le del do omejitve.

V primeru poteka kolesarske povezave preko kri-
žišča so priznani stroški tudi stroški gradnje naprav in 
ukrepov za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši 
in udobnejši promet kolesarjev preko križišč. Nova ure-
ditev mora jasno izkazati ureditev križišča, ki daje pred-
nost kolesarski povezavi pred motoriziranim prometom 
(udobnejše prečkanje, povečanje površin namenjenih 
kolesarjem, ukrepi umirjanja prometa itd.).

Priznan strošek je tudi urbana oprema, ki je nepo-
sredno povezana s promocijo kolesarjenja (števci kole-
sarjev, postaje za popravilo koles itd.) kot tudi oprema, 
ki kolesarjem poveča udobje kolesarjenja (prilagojena 
urbana oprema, nasloni za noge in držala na križiščih, 
stikala za skrajšanje intervala zelene luči na semaforju, 
indukcijske zanke prilagojene kolesarjem ipd.).

Priznani stroški so tudi stroški gradnje premostitve-
nih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in dvigala za 
kolesarje, ki so namenjeni izključno kolesarjem in osta-
lim aktivnim prometnim načinom mobilnosti, v kolikor 
preko njih poteka nova ali obstoječa kolesarska poveza-
va, oziroma so zagotovljeni pogoji za varno kolesarjenje.

Kjer je kolesarska infrastruktura neločljivo pove-
zana z infrastrukturo za pešce (vzporeden potek), so 
priznani stroški naložbe tudi stroški za vse dejavnosti 
v neposredni povezavi z zagotavljanjem infrastrukture 
za pešce, če ta dosega minimalno širino 1,5 m na celotni 
dolžini investicije, ob dopustnih lokalnih zožitvah zaradi 
obstoječih objektov na 10 % dolžine naložbe. V primeru 
gradnje infrastrukture za pešce je višina priznanih stro-
škov le-te omejena na 100 EUR/m2.

Gradnja ostale cestne in komunalne infrastrukture 
(npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje, cestišče itd.) 
se v sklopu urejanja kolesarske infrastrukture šteje kot 
upravičen namen, če je njena izgradnja oziroma preno-
va nujna ali če je namenjena kolesarjem in pešcem, ven-
dar so priznani stroški naložbe te infrastrukture omejeni 
na največ 50 % celotne naložbe.

Omejitve priznanih stroškov za ukrep uvedbe siste-
ma izposoje javnih koles

Omejitve priznanih stroškov naložb v ukrep uvedbe 
sistema izposoje javnih koles:

– postavitev postaje za kolesa s stojali in kontrolnim 
sistemom (največ do 15.000 EUR na postajo),

– nakup koles (največ do 1.000 EUR na kolo),
– nakup električnih koles (največ do 2.000 EUR 

na kolo),
– programska oprema za upravljanje sistema (naj-

več do 15.000 EUR na sistem).
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Priznani stroški so tudi stroški zagotavljanja klic-
nega centra (delovanje 24/7) in uporabnina sistema za 
izposojo koles za obdobje enega leta po vzpostavitvi, ki 
je omejen na 10.000 EUR na postajo.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu: upravičene osebe za kandidiranje in prido-
bitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem 

pozivu so občine, ki so investitorke v naložbe kolesar-
ske infrastrukture in imajo sprejeto Celostno prometno 
strategijo, za naložbe uvedbe sistema izposoje jav-
nih koles pa tudi sprejet Odlok o načrtu za kakovost 
zraka.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) pogoji za ukrep gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav

Specifični pogoji Opis specifičnega pogoja Dokazilo

Izdelan koncept 
kolesarske 
povezave

Koncept kolesarske povezave, ki določa izhodišče 
in cilj poti potencialnih vsakodnevnih migrantov, 
skladno s poglavjem 3.1. v prilogi 1: 1 Kolesarjem 
prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje 
kolesarskih površin v urbana naselja (MZI, avgust 
2017). Koncept dokaže potrebo po povezavi in 
poda idejno zasnovo za zagotovitev kolesarske 
povezave v obe smeri, skladno z načeli smernic.

Projektna ali investicijska dokumentacija, 
ki vsebuje grafično prilogo s prikazom 
obstoječega kolesarskega omrežja in 
umestitvijo te kolesarske povezave, ki 
izkazuje povezovanje dveh različnih območij 
namenske rabe prostora iz OPN (območje 
stanovanj, območje centralnih dejavnosti, 
območje proizvodnih dejavnosti, območje 
stavbnih površin).

Vlagatelj mora izkazati, da nova povezava 
povezuje izhodišče in cilj poti vsakodnevnih 
kolesarjev skladno s smernicami za umeščanje 
kolesarske infrastrukture v urbanih naseljih. 
Naložba lahko predstavlja omrežje kolesarskih 
povezav v mestu ali pa le eno kolesarsko 
povezavo med izhodiščem in ciljem, ki lahko 
vključuje tudi navezovalne/ napajalne kolesarske 
povezave.
Projekt v investicijski dokumentaciji 
mora predstavljati celovito kolesarsko povezavo 
med izhodiščem in ciljem. Celovita povezava 
oziroma ukrep je lahko izveden v več etapah.

Neposrednost 
kolesarske 
povezave

Dolžina povezave predstavlja kolesarsko traso, ki 
ni 20 % daljša od optimalne dolžine in daljša trasa 
nima večjega števila križanj.

Projektna ali investicijska dokumentacija 
mora vsebovati grafično prilogo z zarisano 
optimalno in načrtovano traso ter izračunom 
dolžine obeh. Podatek se vpiše v Excel 
obrazec: Podatki o ukrepu.

Udobnost 
kolesarske 
povezave

Na križanjih povezave z neprednostnimi cestami 
je predvideno nivojsko vodenje kolesarja 
(dvignjeni plato) oziroma so klančine z vzdolžnimi 
nakloni pod 1:20 ali v primeru kolesarskega pasu 
neposredno vodenje preko križišča. Kolesarska 
povezava se ne dviga in spušča na posameznih 
uvozih (rodeo-efekt).

Projektna dokumentacija

b) pogoji za ukrep sistema izposoje javnih koles

Specifični pogoji Opis specifičnega pogoja Dokazilo

Minimalno število postaj 
v sistemu

Sistem bo imel vsaj 4 postaje na različnih delih mesta 
v minimalni oddaljenosti 200 m enega od drugega.

Projektna dokumentacija

Minimalno število priklopnih 
mest na postajo

Vsaka postaja mora imeti vsaj 10 priklopnih mest. Projektna dokumentacija

Oddaljenost postaj od virov 
in ciljev poti

Posamezna postaja ni oddaljena več kot 150 m od virov 
uporabnikov (izhodišča in cilji potovanj).

Projektna dokumentacija

Ažurne informacije o številu 
razpoložljivih koles na 
posamezni postaji

Sistem bo omogočal ažurno (real time) informacijo 
o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji na 
spletu in aplikaciji za mobilne telefone.

Izjava odgovorne osebe

Zagotavljanje klicnega 
centra

Zagotavljanje klicnega centra (delovanje 24/7) in 
uporabnina sistema za izposojo koles za obdobje enega 
leta in ostalo blago oziroma storitve, kot izhajajo iz 
razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Izjava odgovorne osebe

Delovanje celo leto Sistem bo deloval celo leto. V primeru nedelovanja je 
potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti napako. 

Izjava odgovorne osebe
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c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi, zlasti z upoštevanjem:

– Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, 
št. 36/18);

– Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 
št. 36/18 in 51/18 – popr.);

– Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objek-
tov (Uradni list RS, št. 41/18) in ustreznih standardov;

– Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);

– Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, 
št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1 in 36/18);

– Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 
59/18);

– Pravilnika o avtobusnih postajališčih (Uradni list 
RS, št. 106/11 in 36/18).

d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za isto naložbo že dodeljena katera koli 
druga nepovratna finančna spodbuda.

e) možnost pridobitve kredita in nepovratne finanč-
ne spodbude za isti ukrep

Občina lahko poleg nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu pridobi tudi kredit Eko sklada po 
javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih 
skupnosti. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega 
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Občina 
mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne 
obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. 
Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme 
presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen 
v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spod-
buda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega 
kredita Eko sklada.

f) namembnost naložbe
Občina se zavezuje, da vsaj 5 let po zaključku na-

ložbe ne bo spremenila namena uporabe naložbe ali 
izvedla bistvenih sprememb pri uporabi naložbe, zaradi 
katerih bi se spremenili prvotni cilji naložbe.

5. Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpol-

njene obrazce:
– Vloga 65SUB-LSKI18;
– excel obrazec: Podatki o ukrepu;
– excel obrazec: Finančna konstrukcija naložbe;

in obvezne priloge v elektronski obliki:
– skeniran ter podpisan sklep o sprejemu CPS v za-

pisu.pdf;
– podpisano in žigosano investicijsko dokumentaci-

jo, predloženo v zapisu.pdf skladno z:
– Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ali

– Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v primeru, da 
se gradnja/rekonstrukcija kolesarskih povezav prišteva 
med vzdrževalna dela na državnih cestah;

– podpisane in žigosane sklepe o potrditvi vseh 
stopenj investicijske dokumentacije, predloženo v za-
pisu .pdf;

– dokazila o zaključeni finančni konstrukciji pro-
jekta:

– kopija potrjenega Načrta razvojnih programov 
(v nadaljnjem besedilu: NRP), v katerem so jasno ozna-
čena šifra, naziv postavke ter sredstva, ki kažejo, da so 
za naložbo zagotovljeni ostali viri občine (obarvana ali 
podčrtana) in/ali

– izjavo občine, da se z naslednjim rebalansom 
oziroma najkasneje do izvedbe naložbe, kateri po ve-
ljavni zakonodaji zahtevajo usklajen NRP uskladi ime in 
vire financiranja projekta v načrtu razvojnih programov 
z nazivom in viri investicij v investicijski dokumentaciji in 
obrazcih prijave;

– zahtevano projektno dokumentacijo skladno z ve-
ljavno zakonodajo, predloženo v zapisu .pdf in popis del 
s projektantsko oceno stroškov, predloženo v zapisu .pdf 
in izvirnem zapisu.

Za naložbo mora biti predložen projektantski popis 
del z oceno stroškov, iz katerega so razvidni rekapitu-
lacija po posameznem ukrepu in izračunana vsota po-
sameznih vrst stroškov po ukrepih. V kolikor ena nalož-
ba predstavlja več ukrepov, mora biti projektantski popis 
del z oceno stroškov narejen tako, da se ga da ločiti za 
vsak posamezen ukrep.

Stroški naložbe in ostali finančni izračuni morajo biti 
v evrih (EUR), izračuni na dve decimalni mesti.

6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine 
natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. 
Javni poziv in obrazce lahko občine naročijo pri Eko 
skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih 
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno doku-
mentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtev-
kom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: eko-
sklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo 
po tel. 01/241-48-20, v času uradnih ur.

7. Rok in način prijave
Občine se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do 
objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih 
z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa dru-
gače.

Občina pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine raz-
pisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega 
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
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9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude. Pogodba bo sklenjena po uvrstitvi 
posameznega projekta v veljavni Načrt razvojnih pro-
gramov.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od skleni-

tve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 

verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odklo-
niti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru 
zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo 
nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Za datum zaključka naložbe se šteje datum zadnje-
ga računa.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora obči-

na predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– opis naložbe in izpolnjevanja pogojev poziva, 
vključno z foto dokumentacijo, ki izkazuje resničnost 
navedb, kopijo računov, pogodb, drugih računovodskih 
listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se 
neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost;

– v celoti izpolnjena obrazca Zaključno poročilo 
in Izračun dejanskih priznanih stroškov naložbe (excel 
obrazec).

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku posa-
mezne faze naložbe na bančni račun občine. Znesek 
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju 
pogojev javnega poziva.

10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude do 6 let po zaključku naložbe, 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način 
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost 
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
poziva in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene ne-
namenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil 
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je 
občina dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od pre-
jema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne 
finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Št. 101-47/2018-4 Ob-3356/18
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 

29. 11. 2018 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila 
o organiziranju in delovanju SDTS – Sindikat Lidl Slo-
venija« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno številko 375, za sindikat z imenom: Sindikat 
delavcev trgovine Slovenije, Sindikat Lidl Slovenija, 
kratico: SDTS – Sindikat Lidl Slovenija in sedežem: 
Dalmatinova ulica 4, Ljubljana.

Št. 101-11/2018-2 Ob-3468/18
Upravna enota Koper z dnem 9. 11. 2018, vpiše 

v evidenco statutov sindikatov, ki so v hrambi pri tem 
organu, pod zaporedno številko 148 naslednji sindikat: 
naziv statuta: Statut Sindikata žerjavistov pomorskih de-
javnosti – z ramo ob rami, ime in kratica sindikata: Sin-
dikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – z ramo ob 
rami, »SŽPD - RR«, sedež sindikata: Ankaranska 7a, 
6000 Koper.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

Z 26/2018 Os-3187/18

Izvršiteljica Irena Erjavec je v predmetni izvršilni 
zadevi imenovana s sklepom Okrajnega sodišča v Ko-
čevju, opr. št. Z 26/2018 z dne 12. 9. 2018.

Izvršiteljica razpiše rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo – 1/8 stavbe, katere uporabna po-
vršina je 160,10 m2, in ima tri etaže, v njej pa je eno sta-
novanje, pri čemer gre za stavbo št. 11, del stavbe št. 1.

Na rubež nepremičnine, ki je razpisan na dan 
30. 10. 2018, ob 9. uri povabi upnika in dolžnika, ki na 
naroku nista prisotna. Prisotna je mama dolžnika, ki na 
naslovu tudi biva.

Izvršiteljica dne 30. 10. 2018, ob 9. uri zarubi ne-
premičnino – 1/8 stavbe, katere uporabna površina 
160,10 m2, in ima tri etaže, v njej pa je eno stanovanje, 
pri čemer gre za stavbo št. 11, del stavbe št. 1, na na-
slovu Gornje Lepovče 21, 1310 Ribnica, z identifikacij-
sko številko stavbe 2226/64, k.o. 1624 Gorenja Vas in 
2226/43, k.o. 1624 Gorenja Vas.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 6. 11. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 123411/2015 Os-3432/18

Okrajno sodišče v Kranju je v izvršilni zade-
vi upnika Domplan, d.d., matična št. 5015375, davč-
na št. 66384010, Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki 
ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova 
cesta 14, Kranj, zoper dolžnika Davorina Klemenčič, 
EMŠO 2905959500223, nima bivališča v RS, zaradi 
izterjave 132,87 EUR s pripadki, sklenilo:

Dolžniku Davorinu Klemenčiču, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Rena-
ta Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 16. 10. 2018

I P 522/2016 Os-3439/18

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 
svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Stanislava Erman, Lancovo 62, Radovljica, ki ga zasto-
pa Odvetniška družba Novak d.o.o. iz Radovljice, zoper 
toženo stranko Aleša Čebulj, Palm Jumeirah Villa E85, 

Objave sodišč

AE 73000 Dubaj, Združeni arabski emirati, zaradi pla-
čila 32.870,00 EUR s pp, na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, Alešu Čebulju, Palm Jumeirah 
Villa E85, AE 73000 Dubaj, Združeni arabski emirati, 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Mojco Košir, 
Cesta železarjev 8B, Jesenice.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano to-
ženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika 
(83. člen ZPP).

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 12. 2018

I 162/2018 Os-3440/18

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnika Finlogistik, d.o.o., Gospodar 
Jevremova 32A, 11000 Beograd, ki ga zastopa Kozelj 
Tone – odvetnik, Glavni trg 39, Slovenj Gradec, zoper 
dolžnika Matjaža Godec, Gostivar 6, Gostivar, zaradi 
izterjave 398.000,00 EUR, sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnika Matjaža Godec, 
Gostivar 6, Gostivar, Makedonija, se imenuje odvetnik 
Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 10. 12. 2018

0956 I 2625/2014 Os-3151/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnice Katarine Pepdjonović, Raičeva ulica 6D, Ljublja-
na - dostava, zoper dolžnika Anto Pepdjonović, EMŠO 
1404971500996, Gornji Šušanj, Iline, ME 85360 Bar, 
Črna Gora, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik 
Marjan Šnajder iz Ljubljane, zaradi izterjave preživnine, 
sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v na-
daljevanju ZPP) postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mar-
jan Šnajder, Mlinska pot 3, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2018

1913 Z 162/2016 Os-3246/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarova-
nja terjatve upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za 
finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), 
Davčna ulica 1, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubi-
čeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Roberta Parks, 
EMŠO 0410963501076, Kensington Avenue 1034, za-
radi izterjave 18.558,34 EUR s pp, sklenilo:
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Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Sabina Šuštar, 
Kolodvorska ulica 8, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2018

V P 1209/2018 Os-3445/18
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodni-

ci Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke: 
EMONA PLUS d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, 
ki jo zastopa Alojzija Slava Alič, odvetnica v Ljublja-
ni, zoper toženo stranko: Senad Mahmutovic, Erla-
chhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki jo zastopa začasni 
zastopnik Blaž Godec, odvetnik v Ljubljani, zaradi 
plačila 989,77 EUR s pripadki, dne 27. novembra 2018 
sklenilo:

Odvetnika Blaža Godca, Dunajska 5, Ljubljana, se 
razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke 
v tej pravdni zadevi.

Za začasnega zastopnika tožene stranke se določi 
Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2018

VL 103771/2018 Os-3446/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika proti 
dolžnici Jadranki Lampe, Mali vrh 14D, Šmartno ob 
Paki, ki ga zastopa začasna zastopnica odv. Tanja Ko-
rošec, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave 
46,68 EUR, sklenilo:

Dolžnici Jadranki Lampe, Mali vrh 14D, Šmartno ob 
Paki, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Tanja Koro-
šec, Prešernova cesta 8, Velenje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2018

N 53/2018-11 Os-3339/18
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-

ci Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke Ludvika Horvat, Ulica Štefana Kovača 8, 
Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Emil Svetec iz Maribora, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Mirjana Gal, Rakičan, 
Cvetkova ulica 56, Murska Sobota, 2. Marija Aranka Pe-
chart, 8 rue Thierot, 5110 Reims, Francija, 3. Dragutin 
Bosiljevac, Supetarska Draga 290, Rab, 4. Igor Möhring, 
Lange Strasse 15, 70794 Filderstadt, Nemčija, 5. Karel 
Veroš, Francija, neznanega bivališča, 6. Štefan Veroš, 
Francija, neznanega bivališča, zaradi delitve solastne 
nepremičnine, s sklepom z dne 26. 11. 2018 naspro-
tnima udeležencema Karlu Veroš in Štefanu Veroš na 

podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 37. čle-
na Zakona o nepravdnem postopku postavilo zača-
snega zastopnika, odvetnika Oskarja Šooš, Slovenska 
ulica 42, Murska Sobota, saj sta nasprotna udeleženca 
Karel Veroš in Štefan Veroš neznanega bivališča in ni-
mata pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 11. 2018

IV P 156/2018-19 Os-3358/18

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni 
sodnici-svétnici Mariji Stojko Tratnjek, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Mitje Balažić, Gibina 24, Razkrižje, ki jo 
zastopa odvetnik Gorazd Balažic iz Murske Sobote, zo-
per toženo stranko Rolainy Sanchez Castillo, neznano 
prebivališče, Kuba, Gibina 24; Cale 188, 27905 E/aveni-
da 273 y Calle 279, CU 10800, Boyeros, La Habana, za-
radi razveljavitve oziroma podrejeno razveze zakonske 
zveze, po določbi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP dne 27. 11. 2018 
sklenilo:

Toženi stranki Sanchez Castillo Rolainy se v pred-
metni zadevi postavi začasna zastopnica – odvetnica 
Andreja Špilak Ritonja, Ulica Staneta Rozmana 16, Mur-
ska Sobota.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega 
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

Začasna zastopnica zastopa toženo stranko v tem 
postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 11. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 261/2018 Os-3427/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 11. 8. 1989 umrlem Ludviku Terčiču, 
pok. Aleksandra, roj. 10. 8. 1919, z zadnjim znanim na-
slovom prebivališča Vipavski Križ 42, sicer pa neznane-
ga prebivališča in neznanega državljanstva.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se prigla-
sijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega 
sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 12. 2018
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D 259/2018 Os-3428/18

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 22. 4. 1991 umrlem Avguštinu Aleksan-
dru Terčiču, pok. Aleksandra, roj. 21. 4. 1921, z zadnjim 
znanim naslovom prebivališča Vipavski Križ 42, sicer 
pa neznanega prebivališča in neznanega državljanstva.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se prigla-
sijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega 
sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 12. 2018

D 135/2018 Os-3231/18

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-
puščinski postopek po pok. Sofiji Čekada, rojeni Rade-
tić, vdovi, nazadnje stanujoči Jušići 27, 51213 Jurdani, 
Republika Hrvaška, roj. 24. 1. 1915 v kraju Jurdani, 
državljanki Republike Hrvaške, ki je umrla 30. 11. 1996.

Po doslej zbranih podatkih je bila zapustnica poro-
čena s Francem Čekado, ki je umrl dne 17. 3. 1979 in 
je bila hči Kazimira Radetića in Franjice Radetić, rojene 
Babić. Sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 11. 2018

I D 810/2018 Os-3211/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-
nim sodiščem v Mariboru, po dne 26. 4. 2018 umrlem 
Ajd Vladu, sinu Lešnik Franca, roj. 12. 5. 1950, drž. RS, 
samskem, nazadnje stan. Cesta k Dravi 6, Maribor, pri-
dejo v poštev kot dediči po zapustniku dediči III. dedne-
ga reda neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 810/2018.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2018

D 782/2016 Os-3360/18

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Rudolfu Zupančič, roj. 24. 8. 1951, 
umrl 11. 11. 2016, Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 26, 
Šentjernej, objavlja oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te 
zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Repu-
blika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 11. 2018

D 67/2018 Os-3232/18

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Jožefu Kreč, EMŠO: 
0702949500556, rojenem dne 7. 2. 1949, umrlem dne 
31. 3. 2018, nazadnje stanujočem Sodinci 70, Velika 
Nedelja in v katerem je ugotovljeno, da gre za zapu-
ščino brez dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če no-
ben upnik ne bo pravočasno vložil  zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in 
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustnikovih obveznostih.

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 30. 10. 2018

D 47/2018 Os-3252/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožefu Bla-
tniku, upokojencu, roj. 30. 11. 1957, nazadnje stan. 
Log 21, p. Boštanj in umrlem 19. 3. 2018, ki se vodi pod 
opr. št. D 47/2018 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapušči-
ne v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki 
za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 11. 2018
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D 85/2018-34 Os-3253/18
Okrajno sodišče v Trebnjem, je po sodnici Katji 

Pavlič, v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Švar-
cu, roj. 11. 2. 1956, ki je umrl 6. 4. 2018, Stari trg 2, Mo-
kronog, državljanu Republike Slovenije, sodišče poziva 
dediče II. in III. dednega reda ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do zapuščine po pokojnem Jožetu Švarcu, da se 
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega okli-
ca, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 11. 2018

Oklici pogrešanih

N 3/2018 Os-3384/18
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je v nepravdni 

zadevi predlagatelja Elektro Maribor, podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, 
ki ga zastopa Cestera d.o.o., Ormoška cesta 4, Ptuj, 
zoper nasprotno udeleženko Julijo Dudash, roj. Jano-
šič, neznanega bivališča v ZDA, ki jo zastopa skrbnica 
za posebni primer Brigita Banotai Farkaš, Dolga vas, 
Glavna ulica 87, Lendava, v teku postopek dokazovanja 
smrti nasprotne udeleženke Julije Dudash, roj. Jano-
šič, rojena 8. 1. 1922, nazadnje živeča Box 72 Apt. 5, 
Hannastown, PA 15635, Združene države Amerike.

Nasprotno udeleženko se poziva, da se oglasi. Vsi 
drugi, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, naj to javi-
jo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 15 dni po objavi 
tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka ugoto-
vilo, da je nasprotna udeleženka umrla dne 28. 9. 1998.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 5. 12. 2018

N 22/2018 Os-3433/18
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagatelja Franca Ivančiča, Mučeniška 
ulica 19, Kobarid, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške 
pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zaradi razglasitve na-
sprotne udeleženke Marije Ivančič za mrtvo.

Marija Ivančič je bila, po znanih podatkih, rojena 
14. 8. 1900 v Drežniških Ravnah št. 3, materi Tereziji 
Ivančič, roj. Uršič in očetu Jerneju Ivančiču. Po drugi 
svetovni vojni je najprej odšla v Italijo, od tam pa v Zdru-
žene države Amerike. Delala je za Rdeči križ in v okviru 
svojih delovnih obveznosti potovala med Italijo in ZDA. 
Bila je samska in brez otrok. Zadnji njen kontakt z dru-
žino je bil v letu 1953.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo 
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o neprav-
dnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 12. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500018176, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500005085–78500005087, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500006983, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500006987–78500006988, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500006993, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500010094, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500010087, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010091, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500010097–78500010098, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500014261–78500014264, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500015334, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500005081–78500005083, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500014269, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500003659–78500003660, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500003804–78500003805, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500003809–78500003810, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500003820–78500003822, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500003825, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500005047, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500005051–78500005052, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500005059, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500005062, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500005065, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500005071–78500005072, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500005077–78500005078, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500016858–78500016860, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010132, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 7850006969–78500006970, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500006973, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500008131–78500008132, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 7850008123, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500008137, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 785000016855, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500008146–78500008148, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500010135, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500010141, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010146–78500010149, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500010332, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500015007, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500015003, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500015010, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500015013–78500015014, tip dokumenta: 

Preklici

OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500003653–78500003655, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500001763, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500006964, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500014324, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 7850001134, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500014927, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500014939, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500015218, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500015862, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500015864–78500015865, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500019658–78500019659, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500018063, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500000091–78500000092, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500000094–78500000098, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500001161, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 785000001180, tip do-
kumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500004254, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500003843, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500006763, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500004843–48500004846, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500006778, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500008303, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500008317, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 785600008195, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500008197–78500008198, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010210, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500010214, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500014921, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500011131–78500011132, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 60069, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 61510, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 58770, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 60096, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 60003, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 
61761–61777, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 58563, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 48539, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 48543, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 58565–58570, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 60641–60660, tip dokumenta: 07-
ZZTA-02/10, št. dokumenta: 489807–489810, tip doku-
menta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 61785–61790, 
tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 
58623–58628, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 59252–59256, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 60120, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 58671, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 61432, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 56123, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 56141, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 54187–54188, tip dokumenta: 07-
ZAT-18/06, št. dokumenta: 54190–54196, tip dokumen-
ta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 54201–54207, tip 
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dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 
46070–46100, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 56129, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 58560, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 58531, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 56167, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 56160, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 56155, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. doku-
menta: 56150–56151, tip dokumenta: 07-ZAT-18/06, 
št. dokumenta: 56146, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, 
št. dokumenta: 78500004547–78500004548, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500004550, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500018320, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500018346–78500018350, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500016784–78500016785, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500004543–78500004546, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010114–78500010117, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500010112, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500019351–78500019354, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500010108–78500010110, tip 
dokumenta: 07-ZAT-18/06, št. dokumenta: 
59936–59960, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500004311, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500004313–78500004315, tip doku-
menta: 087-SVI-02/07, št. dokumenta: 58535–58536, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500004287, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 3128340–3128341, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3001227, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3080230, tip dokumen-
ta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 845966–845975, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3002930, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3031202–3031213, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3031215–3031222, tip dokumenta: 07-
AOD-01/07, št. dokumenta: 959570–959579, tip doku-
menta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 959590–959600, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
959526–959535, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. do-
kumenta: 427605, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. 
dokumenta: 427561–427563, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3003613–3003620, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3138047–3138071, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3011545–3011570, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3115627, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3029816, tip dokumen-
ta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3029829, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010335–78500010338, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500015826–78500015829, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500006931–78500006932, tip dokumenta: 08-
SVI-02/07, št. dokumenta: 58626–58634, tip dokumen-
ta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 76099, tip dokumen-
ta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 85948–85955, tip 
dokumenta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 
67562–67563, tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. doku-
menta: 70673, tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. doku-
menta: 71248, tip dokumenta: 08-AOD-02/09, št. doku-
menta: 72855, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumen-
ta: 47717, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 
47712, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 
47705, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 

47714–47715, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumen-
ta: 47710–47711, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. doku-
menta: 47708–47709, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. 
dokumenta: 47700–47701, tip dokumenta: 08-
SVI-02/07, št. dokumenta: 85660, tip dokumenta: 
OBR.PV-2, št. dokumenta: 47699, tip dokumenta: 08-
SVI-02/07, št. dokumenta: 85901–85920, tip dokumen-
ta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 75130, tip dokumen-
ta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 75346, tip dokumen-
ta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 75348, tip dokumen-
ta: 08-AOD-02/09, št. dokumenta: 76781–76840, PE: 
Ljubljana; tip dokumenta: 08-SVI-03/09, št. dokumenta: 
82642–82690, tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. doku-
menta: 00000075217–00000075220, tip dokumenta: 
08-SVI-02/07, št. dokumenta: 
00000075498–00000077550, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3081226–3081239, PE: 
Postojna; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumen-
ta: 980231, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 3102225, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 3155407–3155410, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3074272, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2986564, tip dokumen-
ta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3126949–3126961, 
tip dokumenta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 
73900000087–73900000089, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3128998, PE: Koper; tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3019921, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3018496, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3088693, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3120010, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
00973805, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta: 3019942, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 3019929, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 3056091, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3089841, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, 
št. dokumenta: 974194, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, 
št. dokumenta: 962864, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, 
št. dokumenta: 974188, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, 
št. dokumenta: 974391, PE: Novo mesto; tip dokumen-
ta: 08-SVI-03/09, št. dokumenta: 91291–91340, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3133146, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3041548, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968622, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 956926, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 910801, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968632, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3123271, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3122715–3122716, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3123098, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3108294, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3133930, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3040933–3040960, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3109420–3109430, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3109417, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3067113–3067130, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. 
dokumenta: 955193–955200, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3109396–9109409, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3133657–3133666, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3109036–3109055, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3122421, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 837282, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968902, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968910–968911, tip do-
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kumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
968916–968929, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 3005695, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3005700, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3059861, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3059867–3059868, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3059874, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3108825, tip dokumen-
ta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3108849, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3108852, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3133184, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3133199, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3026176–3026200, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3085952, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3132085–3132100, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3040837–3040850, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3084577, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3132965, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3132998, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3133700, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3159641–3159676, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3159639, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3133886, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3133873, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3133773, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3132073, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3133870, tip dokumenta: 07-
AOD-01/07, št. dokumenta: 968587–968590, tip doku-
menta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968577, tip do-
kumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968583, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3041094, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3041096–3041110, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3059088–3059111, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3026150–3026170, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3085856, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3041060–3041070, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3085274, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3085308, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3004169, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 3041073–3041090, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3041071, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 864695, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 864682, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 849886, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 841642, tip dokumenta: 
07-AOD-01/07, št. dokumenta: 968644–968645, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3027791, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3027785, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3027772, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3004350, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3004340, 
tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
972720–972749, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. do-
kumenta: 961954–961956, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3058292, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3133622–3133656, tip 
dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 
972920–972969, tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. do-
kumenta: 937264, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. 
dokumenta: 3133683–3133699, tip dokumenta: OBR 
-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500015689–78500015691, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500018850, tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. doku-
menta: 824–826, tip dokumenta: OBR -ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500004541, tip dokumenta: OBR -ŽIV 

537, št. dokumenta: 78500004803–78500004804, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500004801, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500010475, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500010471–78500010473, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600000395–78600000397, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3066208–3066216, tip do-
kumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010489–78500010490, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
549, št. dokumenta: 78600000401–78600000405, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
3026451–3026460, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500012295–78500012304, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500010484, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500010486–78500010487, PE: Maribor; tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500015889, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500007877, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500000003, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500015802, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500008015, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500004980, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600001723, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600003257–78600003258, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500018153–78500018154, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500016765–78500016767, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500015977–78500015978, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500004464–78500004465, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500012801, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500019356–78500019359, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500018179, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600003255, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500018198, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600001099, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. doku-
menta: 78600001091, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. 
dokumenta: 78600001008, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
549, št. dokumenta: 78600001009, tip dokumenta: 
OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 161, PE: 00; tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3021828, tip do-
kumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2997957, PE: 
Celje; tip dokumenta: OBR. PV-2, št. dokumenta: 
44612, tip dokumenta: 08-SVI+02/07, št. dokumenta: 
000000074710–000000074711, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3096928, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500018663, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500014713, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500006702, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500008511, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. 
dokumenta: 78500008502, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500019018, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500005517, tip doku-
menta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 44629, PE: Murska 
Sobota. Ob-3498/18

Spričevala preklicujejo

Kolenc Boštjan, Gotovlje 106/e, Žalec, diplomo 
št. 29009651, izdajatelj Fakulteta za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko, leto izdaje 2010. gni-340013
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Drugo preklicujejo

Dolenc Valentina, Jesenova ul. 18, Domžale, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnk-340011

REMŠKAR JOŽE S.P., Brezje 2, Čemšenik, iz-
vod licence, št. 014025/001, za vozilo Renault Midlum 
220.16, reg. št. LJ 68-2SR, veljavnost do 14. 1. 2021. 
gnf-340016

Seršen Bojan, Cesta Maršala Tita 2a, Jesenice, 
izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Mini-
strstvo za okolje, izdano leta 2007. gnh-340014

Škrinjar Damjan, Cesta k Dravi 4, Limbuš, certifikat 
NPK: Varno delo s traktorjem v gozdu, izdajatelj Srednja 
gozdarska in lesarska šola Postojna. gnj-340012

TRANSPORTI MAVER d.o.o., Dolenjska 
cesta 328, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500005497002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Boštjan Maver. gng-340015

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Re-
publike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si
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