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Javni razpisi
Št. 1101-15/2016-3

Ob-1210/19

Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski
sklad Republike Slovenije objavlja
spremembe
Javnega razpisa za program Fulbright
za leto 2018 (225. JR)
V Javnem razpisu za program Fulbright za leto
2018 (225. JR), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 84/16 dne 23. 12. 2016 (v nadaljevanju: javni razpis), se:
– v drugem odstavku 3. točke prva alineja
»800,00 EUR« nadomesti z »850,00 EUR« in druga
alineja »1.000,00 EUR« nadomesti s »1.050,00 EUR«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javni štipendijski, razvojni, preživninski
in invalidski sklad Republike Slovenije
Št. 4300-3/2019/5

Ob-1212/19
Javni razpis

za podporo malim in srednje velikim podjetjem,
ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars,
v okviru iniciative EUREKA
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega
razpisa je Proračun Republike Slovenije za leto 2019,
(Uradni list RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o podpornem okolju za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,
17/15, 27/17 in 13/18 – ZSlnv), Zakon o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg), Zakon 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 – v nadaljevanju: ZUP), Uredba komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne
26. 6. 2014, str. 1), spremenjena 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 infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč
za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč
za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo

ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za
najbolj oddaljene 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) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), Uredba (EU) 2016/679
evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), (v
nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), Sheme državne
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum
potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 4. 11.
2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020), memorandum
št. 4300-3/2019/1 med Slovenijo in Eureko z dne 16. 6.
1994 in Frascati priročnik 2015 (Frascati Manual 2015;
Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: sredstva po tem javnem
razpisu dodeljuje Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izvajanje programa
Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se
ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih
skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek
čas vstopa na trg.
Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem
MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in
z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela
stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte
Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se
izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko
prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek
ali storitev.
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Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis), ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
V mednarodnem programu Eurostars sodeluje
36 držav članic konzorcija Eurostars, seznam je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu.
4. Upravičeni prijavitelji: na javni razpis se lahko
prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)) s sedežem v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V kolikor se ugotovi, da je prijavitelj, v času potrjevanja ali izvajanja projekta uporabil ali predložil ministrstvu lažne, nepravilne ali nepopolne podatke, izjave
ali dokumente ali da ni razkril pomembnih podatkov ali
dokumentov, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani
in bi jih bil v skladu z javnim razpisom moral razkriti, ker
bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev, ali da
je neupravičeno pridobil sredstva na javnem razpisu na
nepošten način, bo prijavitelj moral neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do
dneva vračila v proračun Republike Slovenije vrniti, razen tega bo zoper njega vložena kazenska ovadba. Ne
glede na to, ali je v konkretnem primeru že prišlo do izplačila sredstev ali ne, lahko v posledici lažnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov, izjav ali dokumentov, pride
tudi do odpovedi pogodbe ali odprave sklepa o izboru.
5.1. Nacionalni pogoji
Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo
v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali
partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen
pozitivno in so bili partnerji o tem obveščeni s strani Sekretariata EUREKA.
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tako splošne pogoje mednarodnega razpisa (navedene v točki 5.2.) kot tudi posebne nacionalne pogoje, navedene
v nadaljevanju:
Poleg pogojev za projekt mora vsak prijavitelj, ki
se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– v kolikor je prijavitelj, podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan
prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do
sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom
iz Sodnega registra;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
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z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 –
odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US);
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
– ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;
– da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo
pridobil in ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna, vključno z de minimis pomočjo
(prepoved dvojnega financiranja in prepoved kumulacije
sofinanciranja);
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– da nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
– da niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;
– glede upravičenca ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– Eurostars projekt mora izkazovati spodbujevalni
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe
651/2014;
– skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi
vsebina sofinanciranega projekta/operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000 (UL. L. 354, 28. 12.
2013, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
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merih:

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24);
– ne bo pridobljenih sredstev namenil za dejavnosti,
povezane z izvozom v tretje države ali države članice,
in sicer pomoč neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanje distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa;
– na datum, na katerega je predviden začetek financiranja prijavljenega projekta, prijavitelj ne bo imel aktivne
pogodbe za sofinanciranje drugega Eurostars projekta.
Vse pogoje (tudi tiste, ki se sklicujejo na dan oddaje
vloge) mora upravičenec izpolnjevati ves čas od oddaje
vloge naprej.
Javne raziskovalne organizacije lahko v projektih
sodelujejo le kot podizvajalci ali kot partnerji brez sofinanciranja.
Prijavitelji na javni razpis prijavijo projekt kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena obveznost
prejemnika sredstev izpolnjena, ko bo projekt v celoti
zaključen, oziroma, ko bodo izvedene vse napovedane
aktivnosti in doseženi vsi rezultati vseh partnerjev in
ne le partnerja, ki bo z ministrstvom sklenil pogodbo
o sofinanciranju, vključno z vstopom razvitega izdelka,
procesa ali storitve na trg. V primeru, da prijavitelj ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve vseh napovedanih aktivnosti in rezultatov, lahko ministrstvo zahteva
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega
dela sredstev za nerealizirane aktivnosti oziroma rezultate skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član strokovne
komisije, nacionalni projektni koordinator za potrebe
Sekretariata EUREKA ter sam Sekretariat EUREKA.
V primeru, da prejemnik sredstev takšno sodelovanje
odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko ministrstvo glede
na okoliščine primera zahteva vračilo deleža ali celote
prejetih sredstev.
5.2. Splošni pogoji mednarodnega razpisa
Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje
mednarodnega razpisa, in sicer:
– koordinator v konzorciju mora biti MSP, ki se aktivno ukvarja z raziskavami in razvojem (E1),
– koordinator projekta mora imeti sedež v Eurostars
državi (E2),
– pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna
partnerja (E3),
– pri projektu morata sodelovati najmanj dva partnerja, ki prihajata iz dveh različnih Eurostars držav, od
tega mora biti vsaj domača država enega od partnerjev
tudi polnopravna članica EUREKA (E4),
– MSP(ji), ki se aktivno ukvarjajo z raziskavami in
razvojem in prihajajo iz Eurostars držav, morajo nositi
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vsaj 50 % stroškov projekta (brez stroškov podizvajalcev) (E5),
– v posameznem projektu morajo vsi partnerji sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako,
da noben posamezni partner ne vloži v projekt več kot
75 % celotnih stroškov projekta (v vložek partnerja se
štejejo tudi stroški za podizvajalce) (E6),
– v posameznem projektu morajo vse države sestavljati dobro uravnotežen mednarodni konzorcij tako, da
nobena država v projektu ni udeležena z več kot 75 % celotnih stroškov projekta (v izračun udeležbe države se štejejo tudi stroški, ki jih partnerji plačajo podizvajalcem) (E7),
– načrtovano trajanje projekta je lahko največ
36 mesecev (E8),
– vstop glavnega proizvoda, postopka ali storitve na
tržišče je predviden v 24 mesecih po zaključku projekta
(izjema so projekti na področju biotehnologije, biomedicine in medicinski projekti, ki zahtevajo izvedbo kliničnih študij. Te se morajo začeti v dveh letih po zaključku
projekta) (E9),
– projekt mora ustrezati vsem EUREKA kriterijem
(pokriva lahko katerokoli tehnološko področje, imeti
mora civilen namen, rezultat pa mora biti nov proizvod,
postopek ali storitev) (E10),
– vsak od partnerjev ima status pravne osebe v državi iz katere prihaja (E11),
– noben od partnerjev ni bil obsojen zaradi goljufije
ali drugih finančnih nepravilnosti ali nelegalnih poslovnih
praks (E12),
– noben od partnerjev ni v postopku insolventnosti
(E13).
Zgoraj navedeni pogoji predstavljajo prevod pogojev, ki so navedeni v izvirnem (mednarodnem) razpisu.
Kot veljavni veljajo v izvornem besedilu navedeni pogoji.
V primeru spora oziroma neskladja ali nejasnosti med
zgoraj navedenim in izvirnim besedilom se upošteva
izvirno besedilo, objavljeno v dokumentu »Eligibility guidelines for applications« dostopnem na https://www.
eurostars-eureka.eu/downloads/guidelines/participants/2014-2020.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se mednarodno ocenjevanje ne izvede,
projekt pa se zavrne. V postopku preverjanja pogojev
nacionalni koordinatorji posameznih držav sodelujejo
s Sekretariatom EUREKA. Vsak partner iz Slovenije, ki
s prijavo na mednarodni del razpisa sodeluje v Eurostars
projektu, je dolžan na zahtevo nacionalnega koordinatorja iz Slovenije posredovati vsa zahtevana pojasnila ali
dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.
6. Postopek izbora
Postopek izbora poteka v dveh fazah.
Prva faza: Prijavitelji so dolžni skupaj s partnerji najprej izpolniti mednarodni del obveznosti (oddati
mednarodno vlogo), kot navedeno na https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding. Obravnava mednarodne
vloge je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in poteka
skladno s pravili programa, objavljenimi na spletni strani
https://www.eurostars-eureka.eu. Ministrstvo lahko od
prijavitelja v katerem koli trenutku poteka prve faze
zaprosi za dokazila ali pojasnila v zvezi z njegovim projektom ali izpolnjevanjem tako mednarodnih, kot tudi
nacionalnih pogojev.
Druga faza: Po zaključeni obravnavi mednarodne
vloge, so dolžni prijavitelji, ki so s strani Sekretariata EUREKA obveščeni o tem, da je bila ocena njihove
vloge pozitivna, oddati tudi nacionalno vlogo, skladno
s tem javnim razpisom. Obravnava nacionalne vloge je
v pristojnosti ministrstva in jo bo izvedla komisija imenovana za ta namen.
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Postopek in način izbora je podrobno naveden
v točki 6. razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge prijaviteljev se ocenjujejo v okviru prve faze
izbora (glej točko 6). Ocenjevanje izvede Sekretariat EUREKA.
Iz EUREKA baze strokovnjakov določeni mednarodni
tehnični strokovnjaki ocenjujejo projekt po vnaprej določenih merilih mednarodnega razpisa, ki so prikazana v točki
7.1 razpisne dokumentacije. Vsako merilo ovrednotijo,
vsak zase, z ocenami od 1 (najnižja) do 6 (najvišja).
Koordinacija ocenjevanja je v pristojnosti Sekretariata EUREKA in ministrstvo pri njej ne sodeluje. Ministrstvo za pravilnost izvedbe ocenjevanja tudi ne odgovarja.
Vloge, ki so pozitivno ocenjene s strani treh mednarodnih tehničnih strokovnjakov, se uvrstijo v postopek
ocenjevanja in razvrščanja, ki ga izvaja Komisija za
vrednotenje.
Koordinacijo in nadzor nad delom Komisije za vrednotene izvaja Sekretariat EUREKA. Ministrstvo za pravilnost izvedbe postopka ne odgovarja.
V primeru, da prijavitelj, ki ni bil izbran za sofinanciranje, oziroma njegova vloga ni bila ocenjena, pozitivno
lahko argumentirano dokaže, da so navedbe ocenjevalcev ali članov Komisije za vrednotenje nepravilne,
nestrokovne ali ne odražajo dejanskega stanja, se lahko obrne na nacionalnega koordinatorja, ki argumente
lahko naslovi na Sekretariat EUREKA. Ministrstvo in
nacionalni koordinator nista odgovorna za to, ali Sekretariat EUREKA argumentacijo upošteva ali ne.
Na podlagi poročila Komisije za vrednotenje in
uvrstitvenega seznama, ki ga le-ta pripravi, skupina
Visokih predstavnikov Eurostars potrdi ali zavrne celoten seznam. Potrjen uvrstitveni seznam je podlaga za
nacionalno odločanje o sofinanciranju tistih projektov,
v katerih sodelujejo slovenski partnerji.
8. Višina sredstev
Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars,
ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu
2019 (28. februar in 12. september) je na proračunski postavki 160051 projekt 2130-14-0004, v letu 2019 predvidenih 200.000,00 EUR ter v letu 2020 500.000,00 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo
zaključili po letu 2020, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta.
Morebitna sprememba sofinanciranja projekta po letu
2020 se uredi z aneksom k pogodbi.
Prijavitelj bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR
na leto za posameznega slovenskega partnerja.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je obdobje od 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov je največ 36 mesecev od datuma začetka projekta.
10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega
razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Sofinancirali se bodo spodaj navedeni stroški
– stroški osebja,
– stroški potovanj,
– stroški materiala,
– drugi stroški,
– stroški svetovanja in drugih storitev, tj. pogodbenih,
– režijski stroški.
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Prejemnik sredstev mora za zagotovitev sledljivosti
stroškov projekta odpreti posebno stroškovno mesto,
na katerem mora knjižiti vse poslovne dogodke, preko
katerega bo lahko ministrstvo nadzorovalo potek financiranja projekta in da pri stroških projekta ne prihaja do
dvojnega financiranja.
Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), mora pri
izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih uveljavlja
oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati
določila tega zakona.
11. Roki in način prijave na razpis
Partner pri projektu lahko sodeluje kot koordinator
(ki je v projektu le eden in mora biti MSP, ki se aktivno
ukvarja z RR in ima sedež v Eurostars državi) ali kot
partner (vsaj eden ali več iz Eurostars države).
11.1 Prijava na mednarodni razpis
Koordinator (v sodelovanju s partnerji) je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta
in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do razpisanega roka za oddajo vlog, objavljenega na spletni strani
www.eurostars-eureka.eu v skladu z navodili iz Smernic
za prijavitelje (Guidelines for completing an application),
in sicer v elektronski obliki Sekretariata EUREKA, preko
spletne strani www.eurostars-eureka.eu.
Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je
28. februar 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave,
ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu
naložene do izteka roka do 20:00 CET.
Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je
12. september 2019. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
11.2. Nacionalna prijava
Vsak slovenski prijavitelj (kordinator ali partner
v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (v nadaljevanju: nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih
finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 10 dneh od
prejema elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA, da je bil njegov projekt pozitivno ocenjen.
Vloge je potrebno dostaviti na naslov: Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
vloga na javni razpis Eurostars« in navedbo naziva in
naslova prijavitelja.
Kot pravočasne se bodo štele le vloge, ki bodo
prispele na naslov ministrstva oziroma bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje v roku 10 dni od prejema
elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA
o izbiri. Vloga, poslana priporočeno po pošti, se bo štela
za pravočasno, če bo oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.
Glede rokov se uporabljajo določila 68., 100. in
101. člena ZUP.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno, potekalo bo v prostorih
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po dnevu, ki bo predviden kot zadnji rok
za oddajo vlog ali naslednji delovni dan po tem, ko bodo
prispele vloge vseh prijaviteljev oziroma prejemnikov
elektronskega obvestila s strani Sekretariata EUREKA,
da je bil projekt pozitivno ocenjen. Datume in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog lahko na zahtevo
zainteresiranemu prijavitelju posreduje Nacionalni projektni koordinator za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu:
NPC).
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
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Vloge, ki ne bodo pravočasne ali pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga
odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Postopek in način izbora je naveden v točki 11. in
12. razpisne dokumentacije.
13. Sestava vloge
Za prijavo na mednarodni razpis se sestavi vloga
po navodilih iz »Smernic za prijave« (»Guidelines for
applications«) objavljenih na www.eurostars-eureka.eu.
Za prijavo na nacionalni razpis je potrebno skladno
z razpisno dokumentacijo oddati dva izvoda popolne
vloge v fizični obliki in en izvod v elektronski obliki.
Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala 1. Obrazec za
prijavo projekta (Obrazec 1), 2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Obrazec 2), 3. Dinamika črpanja sredstev
(Obrazec 3).
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od oddaje vloge na
nacionalni (ta) javni razpis.
V primeru pozitivnega sklepa bo, po predložitvi
končne podpisane konzorcijske pogodbe na Sekretariat EUREKA, prejemnik pisno pozvan k sklenitvi pogodbe
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(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Če se v roku osmih dni ne odzove na poziv za
podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve
pogodbe in izgubi pravico do odobrenih sredstev.
15. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani ministrstva http://www.
mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 3310-43/2018/3

Ob-1213/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike 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
11. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih
gospodarstev na podnebne spremembe

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega
razpisa:
Razpisana sredstva po
sklopih:

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.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 6.600.000 EUR. Od tega:
– 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 3.600.000 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
– 2.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
(sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 4.950.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.650.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov,
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa: Zaprti
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 Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od
zaprtje javnega razpisa: 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.
Obdobje upravičenosti V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po
stroškov:
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 1. februar 2022.
Informacije o javnem
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
razpisu:
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 13 razpisne
dokumentacije)
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2. Predmet podpore
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne
naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju 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:
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče
opreme,
– ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno
primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo
enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter
nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.
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 živinorejskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh
proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava
s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih 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, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu
Uredbe.
2. Upravičenec iz drugega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Overjeno 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
izkušnjah na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, 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. D1.6.1. »Zemljiškoknjižni izpisek« iz
Priloge 1 razpisne dokumentacije, in
– Dokazilo št. D6.8. »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 velikosti in povezanosti podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije, iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje
za mikro, malo ali srednje podjetje.
5. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10.3. »Overjena kopija pogodbe o sodelovanju pri izvedbi kolektivne
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naložbe, ki jo bo izvajala skupina kmetov« iz Priloge 10
razpisne dokumentacije.
6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2018.
7. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način,
opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo,
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene 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 pogoja upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2. »Izjava
o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so
v njej 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, razen 17. 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. D6.10. »Izjava upravičenca glede
izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in 23. točke 10. člena Uredbe se izkazuje 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) naložba iz 13. točke prvega odstavka 100. člena
Uredbe se uporablja tudi za druge namene, če ni namenjena izključno dejavnosti iz prvega odstavka 5. člena
Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži Dokazilo št. D1.4.
»Naložba v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za
druge namene« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
č) če gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.5.2. »Popis del in stroškov, ki se
nanašajo na celotno naložbo«,
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– Dokazilo št. D1.5.3. »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis«,
in
– Dokazilo št. D1.5.4. »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis;
d) če gre za naložbo iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.6.2. »Overjeno soglasje drugega
solastnika(-ov) k naložbi«, za obdobje najmanj pet let po
datumu zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec
solastnik nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma nakup opreme,
– Dokazilo št. D1.6.3. »Kopija overjene pogodbe
o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo, če upravičenec ni lastnik ali solastnik
nepremičnine, na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta
oziroma nakup opreme,
– Dokazilo št. D1.6.4. »Kopija overjenega soglasja
lastnika k naložbi«, če soglasje lastnika k naložbi ni
vsebovano v pogodbi o najemu, zakupu, služnosti ali
stavbni pravici iz 15. točke prvega odstavka 100. člena
Uredbe;
e) če gre za naložbo iz 16. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.6.1. »Zemljiškoknjižni izpisek«, če
je upravičenec lastnik nepremičnine, na kateri se izvaja
gradnja novega objekta;
f) glede izpolnjevanja pogoja iz 18. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za zahteven ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1. »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in
manj zahtevne objekte«, Dokazilo št. D1.1.4. »Projekt
za izvedbo del (PZI)« v skladu z 59. členom Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 82/18) in Dokazilo št. D1.1.6 »Popis
del in projektantski predračun«,
– če gre za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.5.
»Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
g) če se naložba nanaša na ureditev enostavnega
ali nezahtevnega objekta, se namen naložbe izkazuje
z Dokazilom št. D1.2.3. »Opis naložbe, iz katerega je
razviden namen naložbe v ureditev objekta« iz Priloge 1
razpisne dokumentacije;
h) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega
odstavka 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
objektov 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« ali Dokazilo št. D1.1.3. »Potrdilo upravne enote«,
– 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 dovoljenje za nezahtevne objekte«;
i) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis v skladu s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe priloži
naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
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– Dokazilo D1.5.1. »Izjava, da pred vložitvijo vloge
na javni razpis še niso bila izvedena dela v okviru naložbe« ali
– Dokazilo D1.5.2. »Popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«, D1.5.3. »Popis izvedenih
del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni
razpis« in D1.5.4. »Popis del in stroškov, s katerimi se
prijavlja na javni razpis«;
j) glede izpolnjevanja pogoja iz 25. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži
Dokazilo št. D1.2.5. »Soglasje v skladu s predpisom, ki
ureja varstvo kulturne dediščine« iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije.
4. Če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena
Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.5. »Vpliv naložbe na okolje« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
5. Upravičenec mora poleg pogojev iz 3. in 4. točke
tega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 10. člena
Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral
upravičenec 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. D6.6. »Poslovni načrt za enostavne in zahtevne naložbe« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) poslovni načrt iz 5. točke 10. člena Uredbe mora
v skladu s 13. točko 10. člena Uredbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov
FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 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
dokumentacije;
d) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje z Dokazilom št. D1.1.7. »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. D1.3.1. »Fotografije objekta
in prostora« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
f) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.4. »Tloris in prerez
objekta z navedbo konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
g) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije;
h) v skladu s 16. točko 10. člena Uredbe se kot primeren 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 2018 znašala 10.113,48 eurov;
i) 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« in Dokazilom št. D7.2. »Izračun
skupnega obsega dela pri izvedbi kolektivne naložbe«
iz Priloge 7 razpisne dokumentacije.
6. Če gre za naložbo v ureditev enostavnega objekta in nakup pripadajoče opreme, se vlogi na javni razpis
priloži Dokazilo št. D1.2.6. »Lokacijska informacija« iz
Priloge 1 razpisne dokumentacije.
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4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena
Uredbe.
2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke 12. člena Uredbe se izkazuje
z Dokazilom št. D10.2. »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 14 razpisne dokumentacije.
3. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 14. člena Uredbe,
pri čemer se pogoj iz 3. točke 14. člena Uredbe izkazuje
z Dokazilom št. D6.1.1. »Sklenjena pogodba o nakupu
kmetijskega zemljišča« in Dokazilom št. D6.1.2. »Odločba o odobritvi pravnega posla« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
4. Če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz prvega odstavka 15. člena Uredbe:
a) pogoj iz 7. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.1. »Načrt ureditve
trajnega nasada« oziroma z Dokazilom št. D6.2.2. »Načrt ureditve nasada trajnih rastlin« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije;
b) pogoj iz 8. točke prvega odstavka 15. člena
Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.3. »Dovoljenje
za zasaditev vinske trte« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, mora upravičenec poleg
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati
tudi pogoje iz 16. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke 16. člena Uredbe se izkazuje
z Dokazilom št. D6.12.1. »Pravnomočno vodno dovoljenje« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke 16. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.12.2. »Pravnomočna odločba
o uvedbi namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije, mora upravičenec poleg splošnih pogojev
iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz
19. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 2. točke 19. člena Uredbe izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1. »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski
pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
7. Če gre za naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 21. člena Uredbe:
a) pogoj iz 1. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.2.4. »Pravnomočna
odločba o uvedbi agromelioracije« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke prvega odstavka 21. člena
Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.7. »Soglasja
in dovoljenja pristojnih organov« iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije.
8. Če gre za naložbe v ureditev ZNS, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja
izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe:
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a) pogoj iz 1. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.1. »Pravnomočna
odločba o uvedbi namakanja« ali Dokazilom št. D6.3.2.
»Akt o uvedbi namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
b) pogoj iz 2. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.3. »Vodno soglasje«
iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) pogoje iz 4., 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije;
č) pogoj iz tretjega odstavka 22. člena Uredbe se
izkazuje z Dokazilom št. D6.3.5. »Načrt kmetijskega zemljišča« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
9. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
a) vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 eurov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa
(2. točka 23. člena Uredbe),
b) upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogoja iz
3. točke 23. člena Uredbe z Dokazilom št. D6.7. »Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega
gozda« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
10. Podpora po tem javnem razpisu se v okviru
istih upravičenih stroškov lahko združuje v skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe. Upravičenec izkazuje
izpolnjevanje pogojev iz 94. člena Uredbe z Dokazilom
št. D3.1. »Izjava upravičenca o nedodeljenih sredstvih
za iste upravičene stroške« iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 13., 14., 17., 18. in 19. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in 98. členu Uredbe:
a) seznam sort rastlin, ki so manj občutljive zoper
bolezni oziroma pozebo iz prve alineje 4. točke prvega
odstavka 7. člena Uredbe je določen v Prilogi 18 razpisne dokumentacije;
b) seznam tržno primernih sort oziroma klonov iste
sorte s seznama Sadnega izbora za Slovenijo za leto
2014 iz druge alineje 4. točke prvega odstavka 7. člena
Uredbe je določen v Prilogi 16 razpisne dokumentacije;
c) seznam tržno primernih sort oziroma klonov iste
sorte s Sortne liste Republike Slovenije za leto 2018 iz
prve alineje 4. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe je
določen v Prilogi 17 razpisne dokumentacije.
2. Upravičeni stroški so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je
Priloga 15 razpisne dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški navedeni v Seznamu
upravičenih 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, upravičenec 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
Uredbe upravičenec predloži Dokazilo št. D5.3. »Računi oziroma predračuni za splošne stroške« iz Priloge 5
razpisne dokumentacije.
6. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
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6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena 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-podezelja.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
znaša 28 točk za sklop A, 27 točk za sklop B in 29 točk
za sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število
točk, do porabe razpisanih sredstev.
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3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje 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 upravičenec 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

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

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 upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu.

12

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

12

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 do vključno 15.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.

1

NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih je upravičenec opredeli
v prijavnem obrazcu, kot predvideno stanje na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev.

12

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

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,5 do vključno 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo
jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin.

10

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

8

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

5

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

3

1.2.
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Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi:
– od 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– 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
– od 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
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, ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
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.
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).
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od
tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
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.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od več kot 1 do vključno 1,5 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
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.
D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija
odločbe o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP,
kakovostno vino ZGP in vino PTP.
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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova
ukrepa KOPOP.
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Stran

Maks.
št. točk

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

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz
PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar izkazuje z Dokazilom št. D6.9. »Trženje ekoloških proizvodov«. 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 na manj kot polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1

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 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri
ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku
naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.

10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine, kar se izkazuje
z dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne
dokumentacije.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« 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

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 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 ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in
prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj
20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

1
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INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri
ocenitvah, ki se nanašajo na isto merilo.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje uvedba novih kmetijskih kultur večletnih rastlin, ki jih
upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 17 razpisne dokumentacije
(v nadaljnjem besedilu: zavarovane sorte rastlin).
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18),
(v nadalnjem besedilu: sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter
načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz Priloge 11 razpisne
dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste
poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018, ki so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi genska erozija v povezavi
z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo rezultat proizvodnega
procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
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.
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih
zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno
iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca.
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Upravičenec uporablja zavarovane sorte rastlin, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine
kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar
je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
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.
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 merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz prijavnega
obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz
Priloge 18 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov,
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
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Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja za vsaj
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov za
vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno 20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo kar je razvidno iz prijavnega
obrazca.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja kmetijskih
zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje
z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov
za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom
št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem
odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno 10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo kar je razvidno iz prijavnega
obrazca.
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma za naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (Sklop B javnega razpisa)
Št.

MERILO

1.
1.1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
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.
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotkov in manj kot 5 odstotkov ter več kot
7 odstotkov do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
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.
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov
do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1.2.
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NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
1.4.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do vključno
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
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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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do vključno
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.5.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
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.
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, točke 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.
Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana
iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega
razmerja kot kmetijska delavca/-ke za polni delovni čas ob vložitvi vloge na
javni razpis.
En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja
kot kmetijski delavec/-ka za polni delovni čas ob vložitvi vloge na javni razpis.
2.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
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.
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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.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih
strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo.
Končana vsaj višja izobrazba (6. raven).
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven).
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven).
Končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
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,
ki so razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 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, točke 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.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin
v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 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, točke 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.
Kmetijsko gospodarstvo ima od 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
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4.1.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
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. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem
kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe o oceni vina« iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, točke pridobijo upravičenci, pri katerih
je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje
shem kakovosti, kar izkazujejo z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata
za proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe
o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz
shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja
kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
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 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva
pridobi dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane tržne
prodaje, kar izkazuje z Dokazilom št. D6.9. »Trženje ekoloških proizvodov«.
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, točke pridobijo 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 izkazujejo z Dokazilom št. D6.9. »Trženje
ekoloških proizvodov«, pridobijo 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.
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.
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13
13
5
5

5

5

5

5

5

5

3

3

1

1

3

3

2

2

2

2
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2018 vključil v izvajanje praks in
1
1
metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima
v uporabi kmetijsko gospodarstvo.
Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja
1
1
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.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
5
5
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
5
5
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 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
1
1
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
1
1
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
30
30
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
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 15 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo
na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih
nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
5
5
dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register
nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
5
5
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se
izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov,
5
5
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.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
4
4
zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov,
3
3
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.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine, kar se
izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po
naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

3

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za
zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto
prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina
novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

2

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta
po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

1

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na
isto merilo.

10

10

Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje uvedba novih kmetijskih kultur
večletnih rastlin, ki jih upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, člani skupin ali organizacij proizvajalcev
oziroma člani kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, niso imeli
v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo zavarovane sorte rastlin na trgu iz
Priloge 17 razpisne dokumentacije.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17,
5/18, 65/18 in 81/18).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz
zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz
prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz
Priloge 11 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin na
trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018, ki
so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi
genska erozija v povezavi z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo
rezultat proizvodnega procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
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Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe, so lastniki veljavnega patenta oziroma nosilci
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.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to
naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na najmanj
20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi sadnimi
rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega
obrazca.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bosta vsaj
dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, pridobijo točke upravičenci, pri katerih je
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo vsaj
dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so
vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo zavarovane sorte
rastlin na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč,
zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo,
kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bo
nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega
odstavka 6. člena Uredbe, pridobijo točke upravičenci, pri katerih je vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev, članov skupine kmetov, uvedlo nov
kmetijski proizvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
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.
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 merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih
nasadov iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč, s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj
občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 18 razpisne
dokumentacije.
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega
uporabnika.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen
namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se
izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
5
5

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

5

5

4

4

4

4
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Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen
ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar
se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno
20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega
obrazca.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen
namakanja kmetijskih zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede
na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen
ogrevanja rastlinjakov za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno
10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
4
4

3
3
3
3
2

3
3
3
3
2

2

2

2

2

1

1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (Sklop C javnega razpisa)
Št.
1.
1.1.

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne naložbe).
Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi
tega javnega razpisa.
ISD znaša od 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 odstotke in manj kot 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov
do vključno 10 odstotkov.
ISD znaša od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov
do vključno 12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno
20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno
15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
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.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno več
kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupina ali organizacija proizvajalcev oziroma zadruga bo ustvarila letno od
10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe
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.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 eurov do vključno
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 eurov do vključno
80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 eurov do vključno
60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 eurov do vključno
45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno
35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
7
6
5
4
3
2
1
10

0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

10
9
8
7
6
5
4

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

MERILO

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno
25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno
20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 10.000 eurov do vključno
15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
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.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 45.000 eurov do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno
od 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
1.3.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja organizacije pro
izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, vključno z vrednostjo
neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2018 (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.
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.
Količnik je manjši ali enak 0,2.
1.4.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
samo za zahtevne naložbe
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.

Št.

7 / 1. 2. 2019 /

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
3
2
1
0

10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10

0

10
8
6
4
2
1
0

10

123

Stran

124 /

Št.

Št.

MERILO

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

7 / 1. 2. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila prejmejo podjetja, ki so vpisana v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan
objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno pogodbo z raziskovalno
skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, na dan objave javnega razpisa za vsaj
1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj
podjetja 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.
Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z drugih področij.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela.
Podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela z drugih področij.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 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/.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
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 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, ki so
razvidni iz Registra kmetijskih gospodarstev na MKGP.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
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Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 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, točke 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.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin
v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 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, točke 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.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih površin
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
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. D6.11.1. »Kopija certifikata za proizvode iz shem
kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2 »Kopija odločbe o oceni vina« iz Priloge
6 razpisne dokumentacije.
V primeru kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro
izvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje shem
kakovosti, kar izkazujejo z Dokazilom št. D6.11.1. »Kopija certifikata za
proizvode iz shem kakovosti« ali Dokazilom št. D6.11.2. »Kopija odločbe
o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca ima ob vložitvi vloge na javni razpis:
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih proizvodov za proizvode iz
shem kakovosti za:
– ekološko proizvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
– zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja
kakovost), ali
– integrirano pridelavo ter izbrano kakovost, ali
2. najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 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, točke pridobijo
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.
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Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje vsaj
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2018 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
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.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge, točke pridobijo upravičenci, pri katerih je
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 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 članov
skupin ali organizacij proizvajalcev ter vseh članov kmetijske zadruge, ki
bodo izvajali kolektivno naložbo. 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.
Člani zadruge, skupine ali organizacije 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.
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.
Člani zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo kolektivno
naložbo, so se leta 2018 vključili v izvajanje praks in metod ekološkega
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova
kmetijska gospodarstva.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 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.
Upravičenec je zadruga, ki izvaja kolektivno naložbo.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.
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6.

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA
OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
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 15 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo
na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih
nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidni iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D11.5. »Vpis objekta v register
nepremične kulturne dediščine« iz Priloge 11 razpisne dokumentacije.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se
izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt namakanja« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
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.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
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.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 200 m3 bruto prostornine.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 35 odstotkov in manj kot 50 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za
zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 100 do vključno 200 m3 bruto
prostornine, kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina
novega objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 30 odstotkov in manj kot 35 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 100 m3 bruto prostornine,
kar se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega
objekta po naložbi« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, kar se izkazuje
z Dokazilom št. D1.2.2. »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« iz
Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč
zmanjša za najmanj 20 odstotkov in manj kot 30 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.3.4. »Načrt
namakanja« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov,
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 15 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na
isto merilo.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu.
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Kot nov kmetijski proizvod se šteje uvedba novih kmetijskih kultur večletnih
rastlin, ki jih upravičenec oziroma člani skupin ali organizacij proizvajalcev
oziroma člani kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, niso imeli
v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin na trgu iz
Priloge 17 razpisne dokumentacije.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija iz priloge 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17,
63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz
zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz
prijavnega obrazca.
Izkazovanje tega merila upravičenec izkazuje z naslednjimi dokazili iz
Priloge 11 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D11.1. »Potrdilo o veljavnih patentih oziroma njihovi
uporabi«;
– Dokazilo št. D11.2. »Podrobnejši opis uporabe zavarovanih sort rastlin
na trgu iz Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto
2018, ki so predmet podpore«;
– Dokazilo št. D11.3. »Podrobnejši opis uporabe sort rastlin, ki jim grozi
genska erozija v povezavi z načrtovano naložbo«;
– Dokazilo št. D11.4. »Podrobnejši opis glede novih proizvodov, ki bodo
rezultat proizvodnega procesa, na katerega se nanaša predmet podpore«.
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.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to
naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Upravičenec oziroma člani skupin ali organizacij proizvajalcev oziroma
kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane
sorte rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč,
zasajenih z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to
naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah
bosta vsaj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca. V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci,
pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali
organizacij proizvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno
naložbo, uvedlo vsaj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev, ki
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska
erozija, na najmanj 5 odstotkih in manj kot 10 odstotkov kmetijskih
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega
obrazca.
Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev,
ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih
z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo, kar je
razvidno iz prijavnega obrazca.
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.
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Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah bo
nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. V primeru
kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih bo vsaj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij pro
izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo
vsaj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
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 15 razpisne
dokumentacije. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo
na isto merilo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2018 ter načrtovane površine trajnih nasadov
iz prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov,
oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive
zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 18 razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega
uporabnika.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega vsaj 21 odstotkov od
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen
namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se
izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen
ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar
se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat gradbene fizike« ali Dokazilom
št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči.
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito.
Naložba v nakup opreme za namakanje kmetijskih zemljišč.
Naložba v postavitev travniških sadovnjakov.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 10 do vključno
20 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen
namakanja kmetijskih zemljišč za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede
na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen
ogrevanja rastlinjakov za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z Dokazilom št. D6.4.1 »Elaborat
gradbene fizike« ali Dokazilom št. D6.4.2. »Energetski pregled« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in
hmeljišč s sajanjem odpornih sort rastlin obsega več kot 5 do vključno
10 odstotkov od površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč, vključenih v to naložbo, kar je razvidno iz prijavnega obrazca.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 28. členu
Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogoja iz šestega odstavka 28. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis
priloži Dokazilo št. D2.1. »Izjava o velikosti in povezanosti
podjetja« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Upravičenec, ki je nosilec kmetije, ne prilaga dokazil iz te točke.
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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 dokumentacije:
– 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 izpeljati 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).
8. 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. členu
Uredbe.
2. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
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 gospodarstev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 19 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 spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, 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 vzpostavitvi 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 razmnoževalnim 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 kmetijstvu (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.
6. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– Sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih
podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali
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za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe,
– Sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
9. 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 odstavka 102. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila iz Priloge 12 razpisne
dokumentacije:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.4. »Izjava o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5.1. »Fotografija vgrajene opreme v času gradnje« ter z Dokazilom št. D12.5.2. »Tehnična
dokumentacija opreme«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.6. »Javna naročila«;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.7. »Račun ali račun s specifikacijo
ter dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme«;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.8. »Izjava upravičenca o prejetih
javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
e) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.3. »Popis izvedenih del«;
f) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.11. »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo«;
g) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5.3. »Fotografije, ki potrjujejo
izvedbo podprte naložbe« in Dokazilom št. D12.5.4. »Fotografije plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene
table ali stalne obrazložitvene table«.
3. Izpolnjevanje pogojev iz šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.12.
»Uporabno dovoljenje« in Dokazilom št. D12.13. »Projekt
izvedenih del (PID)« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
4. Izpolnjevanje pogoja iz sedmega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.12.
»Uporabno dovoljenje« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, če ni bilo priloženo vlogi na javni razpis.
5. Izpolnjevanje pogojev iz enajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.9.
»Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega
gozda« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
6. Izpolnjevanje pogojev iz dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.10. »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja
splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«
iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
7. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke drugega odstavka 15. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.3.2. »Popis izvedenih del za ureditev oziroma
obnovo trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč,
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, matičnjakov,
trsnic, postavitve novih vinogradov, nakup in postavitev
mrež proti toči in zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter
za postavitev namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
8. Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prvega odstavka 26. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.11. »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe
v uporabo« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
9. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
1. februar 2022.
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10. Upravičenec mora 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 podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18),
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 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 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 Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18),
izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.
11. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
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 rokov 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, zahtevku za predplačilo
priloži Dokazilo št. D4.4. »Bančna garancija« iz Priloge 4
razpisne dokumentacije.
10. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev
1. Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz 103.
in 106. člena Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi obveznosti iz 1., 2., 3., 6., 8., 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 20
razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 107. členu Uredbe.
12. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
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in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo
obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obveznosti
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. 3310-48/2018/3

Ob-1214/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe
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);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske pro
izvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«,
ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA),
potrjene s strani Evropske komisije z dne 4. 2. 2016,
št. 440-20/2015/16;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči
»Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih pro
izvodov v nekmetijske pro
izvode – velika podjetja –
PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer se
Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko
SA.44142 (2016/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2020,
Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 70/16, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za shemo
»de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči,
objavlja
5. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj
kmetijskih proizvodov.
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega:
– 6.000.000 eurov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso
nosilci kmetije (sklop A) ter
– 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in
gospodarske družbe (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 3.750.000 eurov 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:
Vloga na javni razpis:
Začetek vnosa vlog in
zaprtje javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o razpisu:
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Zaprti
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.
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od
25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019, do 24. ure.
V skladu s prvim odstavkom 99. člena 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 drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in
so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev
lahko vlaga do 1. februarja 2022.
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-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje
(Priloga 13 razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Namen podpore in vrsta naložb sta določena
v 29. členu Uredbe, pri čemer:
a) so kmetijski proizvodi določeni v 7. točki 2. člena
Uredbe;
b) je predelava kmetijskih pro
izvodov v kmetijske proizvode opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe. V skladu z devetim odstavkom 29. člena Uredbe
je predelava kmetijskih proizvodov vsak postopek na
kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo.
Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske pro
izvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu
s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen
sušenja hmelja;
c) je predelava kmetijskih v nekmetijske proizvode
opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave
oziroma lastne predelave v skladu z devetim odstavkom
29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali
na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se pro
izvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi
primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za
trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje
izvajata v ločenih prostorih;
d) je degustacijski prostor iz prve alineje četrtega
odstavka 29. člena Uredbe določen v 24. točki 2. člena
Uredbe;
e) je seznam kmetijskih in nekmetijskih proizvodov
v Prilogi 14 razpisne dokumentacije.
2. Če gre za naložbo iz šestega odstavka 29. člena
Uredbe, upravičenec izkazuje delež stroškov naložb iz
prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe
z Dokazilom št. D5.1.3 »Opredelitev naložbe, ki prispeva
k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz Priloge 5 razpisne
dokumentacije.
3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni
v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem,
naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo, kar je razvidno iz elaborata gradbene fizike ali energetskega pregleda,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali
licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega
procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec do podpore
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu
Uredbe.
2. Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D9 »Dokazila
o velikosti in povezanosti podjetij« iz Priloge 9 razpisne
dokumentacije.
3. Izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D6.1.1 »Overjeno dokazilo o končani izobrazbi«, Dokazilom št. D6.1.2
»Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske
dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, Dokazilom
št. D6.1.3 »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah na
podlagi pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti« in Dokazilom
št. D6.1.4 »Izjava o dokazovanju pridobljenih delovnih
izkušenj na podlagi vpisa v register kmetijskih gospodarstev«, iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Če je upravičenec iz tretjega odstavka 30. člena Uredbe pravna oseba iz četrtega odstavka 6. člena
Uredbe, se poleg dokazil iz prejšnje točke (dokazila se
priložijo za fizično osebo, ki izvaja nadzor nad pravno
osebo, ki se šteje za mladega kmeta) priložita Dokazilo
št. D2.1 »Zemljiškoknjižni izpisek« iz Priloge 2 razpisne
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dokumentacije in Dokazilo št. D6.1.5 »Nadzor mladega
kmeta nad pravno osebo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz prvega
odstavka 100. člena Uredbe, razen pogoja iz 17. točke
prvega odstavka 100. člena Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz 1. do 12. točke
prvega odstavka 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 2.
in 11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi
na javni razpis priloži Dokazilo št. D10 »Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega
razpisa« iz Priloge 10 razpisne dokumentacije;
b) naložba iz 13. točke prvega odstavka 100. člena
Uredbe se uporablja tudi za druge namene, če ni namenjena izključno dejavnostim iz prvega odstavka 29. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se priloži Dokazilo
št. D1.4 »Naložba v ureditev objektov oziroma nakup
pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja
tudi za druge namene« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
c) če gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priložijo Dokazilo št. D1.5.2 »Popis del in stroškov, ki se
nanašajo na celotno naložbo«, Dokazilo št. D1.5.3 »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo
vloge na javni razpis« in Dokazilo št. D1.5.4 »Popis del
in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
č) če gre za naložbo iz 15. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila iz Priloge 2 razpisne dokumentacije: Dokazilo št. D2.3 »Kopija overjene pogodbe
o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici« in Dokazilo št. D2.4 »Kopija overjenega soglasja lastnik(-ov)
k naložbi«. Če je upravičenec solastnik nepremičnine,
na kateri se izvaja rekonstrukcija objekta oziroma nakup
opreme, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2
»Kopija overjenega soglasja drugega solastnika(-ov)
k naložbi« iz Priloge 2 razpisne dokumentacije;
d) glede izpolnjevanja pogojev iz 16. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis
priloži dokazilo št. D2.1 »Zemljiško knjižni izpisek« iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 18. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis
priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za zahteven ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1 »Gradbeno dovoljenje za zahtevne in
manj zahtevne objekte«, Dokazilo št. D1.1.4 »Projekt
za izvedbo del (PZI)« v skladu z 59. členom Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa
naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 82/18) in Dokazilo št. D1.1.6 »Popis
del in projektantski predračun«,
– če gre za nezahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.5
»Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte«;
f) če se naložba nanaša na ureditev enostavnega
ali nezahtevnega objekta, se namen naložbe izkazuje
z Dokazilom št. D1.2.3 »Opis naložbe, iz katerega je
razviden namen naložbe v ureditev objekta« iz Priloge 1
razpisne dokumentacije;
g) glede izpolnjevanja pogojev iz 21. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis
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priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– če gre za naložbo v nakup opreme za zahteven
ali manj zahteven objekt: Dokazilo št. D1.1.1 »Gradbeno
dovoljenje za zahtevne in manj zahtevne objekte« ali
Dokazilo št. D1.1.2 »Uporabno dovoljenje« ali Dokazilo
št. D1.1.3 »Potrdilo upravne enote«;
– če gre za naložbo v nakup opreme za nezahteven
objekt: Dokazilo št. D1.1.5 »Gradbeno dovoljenje za
nezahtevne objekte«;
h) če ne gre za naložbo iz 14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, se v skladu s 24. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe vlogi na javni razpis
priložijo naslednja dokazila iz Priloge 1 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D1.5.1 »Izjava, da pred vložitvijo
vloge na javni razpis še niso bila izvedena dela v okviru
naložbe« ali
– Dokazilo št. D1.5.2 »Popis izvedenih del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo«, Dokazilo
št. D1.5.3 »Popis izvedenih del in stroškov, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis« in Dokazilo
št. D1.5.4 »Popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja
na javni razpis«;
i) glede izpolnjevanja pogojev iz 25. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.2.5 Soglasje v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo kulturne dediščine« iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije.
2. Glede izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka 100. člena in 94. člena Uredbe se vlogi na javni
razpis priložita Dokazilo št. D3.1 »Že dodeljena javna
sredstva za iste upravičene stroške« in Dokazilo št. D3.2
»Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih« iz Priloge 3
razpisne dokumentacije.
3. Če gre za naložbo iz tretjega odstavka 100. člena
Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D1.5.1 »Izjava, da pred vložitvijo vloge na javni
razpis še niso bila izvedena dela v okviru naložbe« iz
Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Če gre za naložbo iz petega odstavka 100. člena
Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.5 »Vpliv naložbe na okolje iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
5. Poleg pogojev iz 1. do 4. točke tega podpoglavja mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 34. člena
Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 34. člena Uredbe mora vlogi na javni razpis priložiti Dokazilo št. D11 »Poslovni
načrt«, iz Priloge 11 razpisne dokumentacije. Poslovni
načrt vsebuje sestavine iz poglavja IX priloge 4 Uredbe,
ki so podrobneje določene v Prilogi 1, ki je sestavni del
tega javnega razpisa;
b) poslovni načrt iz 4. točke podtočke a) 34. člena
Uredbe mora temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN;
c) poslovni načrt iz 4. točke podtočke b) 34. člena
Uredbe mora temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih
rezultatov FADN ali
– na pokritju, opredeljenem v prilogi 5 Uredbe;
č) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. člena Uredbe
se izkazuje z Dokazilom št. D1.2.1 »Opis stanja pred
naložbo in fotografije zemljišča« iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije;
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d) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 34. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.1.7 »Dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni
objekt« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
e) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. člena
Uredbe se izkazuje z Dokazilom št. D1.3.1 »Fotografije objekta in prostora ter skica postavitve opreme
v prostoru v katerem bo oprema nameščena« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije;
f) naložba majhne kmetije iz 10. točke 34. člena
Uredbe je naložba, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije
iz 2. točke 11. člena Uredbe, pri čemer se višina prihodka iz poslovanja majhne kmetije navede v prijavnem obrazcu, polnovredna delovna moč (v nadaljnjem
besedilu: PDM) pa se izkazuje z Dokazilom št. D6.9.1
»Dokazilo o obsegu dela na kmetiji« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
g) podrobnejše sestavine seznama skupne rabe
naložbe so v skladu z 11. točko 34. člena Uredbe
določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega
razpisa;
h) če je upravičenec skupina ali organizacija pro
izvajalcev, se pri ugotavljanju obsega dela upošteva
obseg dela pravne osebe, ki je priznana kot skupina
ali organizacija proizvajalcev, ali obseg dela njenih
članov v skladu s poglavjem I Priloge 4 Uredbe. Če
upravičenec uveljavlja obseg dela članov, predloži
Dokazilo št. D6.9.2.2 »Skupina ali organizacija pro
izvajalcev« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije. Če
je upravičenec zadruga, ki ni skupina ali organizacija
proizvajalcev, predloži Dokazilo št. D6.9.2.1 »Zadruga« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
i) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu
s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega
obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro
izvodov.
6. Če gre za naložbo iz druge in četrte alineje
četrtega odstavka 29. člena Uredbe, upravičenec izkazuje lastninsko pravico prevoznega sredstva z Dokazilom št. D6.7 »Lastnina mobilne prodajalne oziroma prevoznega sredstva« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
7. Če gre za naložbo v ureditev enostavnega
objekta in nakup pripadajoče opreme, se vlogi na javni
razpis priloži Dokazilo št. D1.2.6 »Lokacijska informacija« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto
naložbe ali upravičenca
1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz
prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz
35. člena Uredbe:
a) za izkazovanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni
razpis priloži Dokazilo št. D6.8 »Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije;
b) v skladu s 3. točko prvega odstavka 35. člena
Uredbe se kot primeren prihodek šteje prihodek v višini
bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Slo-
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veniji na 1 PDM, ki v letu 2018 znaša 10.113,48 eurov.
Če je upravičenec kmetija, se vlogi na javni razpis
priloži Dokazilo št. D6.9.1 »Dokazilo o obsegu dela na
kmetiji« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije;
c) upravičenec iz druge alineje drugega odstavka 30. člena Uredbe mora v skladu s 4. točko prvega odstavka 35. člena Uredbe vlogi na javni razpis
priložiti Dokazilo št. D7 »Obratni hipotetični scenarij«
iz Priloge 7 razpisne dokumentacije. Obratni hipotetični scenarij lahko ARSKTRP oceni s pomočjo izvedenca v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek;
č) če gre za naložbe iz prve do pete alineje petega odstavka 29. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis
priloži Dokazilo št. D6.6 »Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije;
d) če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro
izvodov iz lastne pridelave, je upravičenec ali član
zadruge oziroma član skupine ali organizacije pro
izvajalcev, katerega kmetijski proizvodi se tržijo,
v skladu s 1. točko drugega odstavka 35. člena Uredbe, v letu 2018 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi,
ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
e) za izkazovanje pogoja iz 2. točke drugega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec vlogi na javni
razpis priloži Dokazilo št. D6.10 »Trženje kmetijskih
proizvodov v ločenih prostorih« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije;
f) v skladu s četrtim odstavkom 35. člena in
97. členom Uredbe vrednost lastnega dela ne sme
preseči urne postavke 5,76 EUR/uro bruto za ročno
delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno delo;
g) v skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3
žaganega lesa;
h) za izkazovanje pogoja iz šestega odstavka 35. člena Uredbe se vlogi na javni razpis
priloži Dokazilo št. D6.2 »Vpis v register obratov« iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
4.3 Posebni pogoji za naložbe, namenjene učinkoviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov
Če gre za naložbe iz četrte in pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, mora upravičenec
poleg splošnih pogojev iz podpoglavja 4.1. in 4.2. tega
javnega razpisa izpolnjevati tudi pogoje iz 36. člena
Uredbe in vlogi na javni razpis priložiti naslednji dokazili iz Priloge 6 razpisne dokumentacije:
a) če gre za naložbo iz prve alineje 2. točke
36. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike«;
b) če gre za naložbo iz druge alineje 2. točke
36. člena Uredbe, se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.3.2 »Energetski pregled«.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo
na podlagi meril v skladu z 38., 93. in 93.a členom
Uredbe. Merila in dokazila so podrobneje opredeljena
v tem poglavju.
2. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Uredbe
se med vlogami, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste,
ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev.
3. Če upravičenec za posamezno merilo ne priloži
vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so podatki
nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.
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4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merilo

Število
točk
25

I.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk

1.

POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO
VLOŽENEGA DELA V KOLEDARSKEM LETU PRED VLOŽITVIJO ZADNJEGA ZAHTEVKA ZA
IZPLAČILO SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v koledarskem
letu pred datumom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na PDM:

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov prihodka /PDM;

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov prihodka /PDM;

20

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov prihodka /PDM;

16

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov prihodka /PDM;

12

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov prihodka /PDM;

8

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov prihodka /PDM.

4

Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe.
II.

GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:

10

1.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva
občina, v kateri bo izvedena naložba:

5

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;

5

– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;

3

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.

1

LOKACIJA NALOŽBE SE IZVAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 – maksimalno
število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5

2.

III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:

30

1.

20

PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega
proizvoda iz enega od naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali
prašičje meso.
Upravičenec v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca navede količino in delež vhodnih surovin
kmetijskih proizvodov iz prejšnjega odstavka, ki so bile predmet predelave ali trženja v koledarskem
letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:

2.

– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;

20

– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;

15

– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.

10

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj eno od naslednjih shem
kakovosti:

10

– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v shemo kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1
»Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalce ali zadruge. Članstvo v društvih se ne
upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1 »Potrdilo o članstvu v zadrugi«
ali Dokazilo št. D8.3 »Potrdilo o članstvu v skupini ali organizaciji proizvajalcev« iz Priloge 8 razpisne
dokumentacije. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev je razvidno iz evidence organizacij
proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu
s pravilnikom, ki ureja evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin
proizvajalcev za skupno trženje.

5
5
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Merilo
V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno
naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1. »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih naprav« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke
namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi;
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje
obseg proizvodnje;
– ponovna uporaba odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje
obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in varčevanja z vodo, vključno
z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %.
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne
vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge
na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje v koledarskem letu pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1
prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za
zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4 »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih surovin« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine odpadkov« iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register
kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_
dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih
elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj
50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
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Število
točk

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo
konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris
in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo
konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila »Ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa«, če to
merilo uveljavlja v okviru merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje«.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo, vendar seštevek
točk ne sme preseči 10 točk.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se, da
gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri
čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega
proizvoda.
Upravičenec v drugem poglavju prijavnega obrazca navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju
inovacij.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in se ugotavlja na
podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih
in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov
v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če
gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja
graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme
ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih konstrukcijskih
elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen iz lesenih konstrukcijskih
elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine
vseh konstrukcijskih elementov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta z navedbo
konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris
in prostornina novega objekta po naložbi« in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo
konstrukcijskih elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko seštevajo, vendar
seštevek točk ne sme preseči 15 točk.
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne
kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A javnega razpisa)
Merila
I.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se interna stopnja donosnosti, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe
in je razvidna iz poslovnega načrta:
a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
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Število točk –
enostavne
naložbe

Število točk
– zahtevne
naložbe

– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;

30

15

– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;

25

13

– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;

20

11

– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;

15

10

– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %.

9

9

EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) projekta pri 5 odstotni obrestni meri in
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV projekta se določi v skladu
s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Če je
rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk (15 točk).

/

15

DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.1.1 »Overjeno dokazilo
o končani izobrazbi« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Upravičenca je končal vsaj:

10

5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih
programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za
kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo;

10

5

– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokih strokovnih
programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);

9

5

– višjo izobrazbo (6. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom povezano
izobrazbo;

8

4

– višjo izobrazbo (6. raven);

7

4

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo;

6

3

– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);

5

3

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo;

4

3

– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);

3

2

– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom
povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezana izobrazba se štejejo agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.

2

1

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:

10

5

1.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:

5

2

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;

5

2

– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;

3

1

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.

1

1

LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.

5

3

b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov:

2.

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

2.
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Število točk –
enostavne
naložbe
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
15
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
10
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od
naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali
prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca
navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega
odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po
zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali
trženja bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
10
– več kot 30 do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
6
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
3
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.
2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
5
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj
eno od naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti
z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti
oziroma odločba o oceni vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
5
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev, ali zadruge.
Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži
Dokazilo št. D8.1 »Potrdilo o članstvu v zadrugi« ali Dokazilo št. D8.3 »Potrdilo
o članstvu v skupini ali organizaciji proizvajalcev« iz Priloge 8 razpisne
dokumentacije. Članstvo v skupini ali organizaciji proizvajalcev je razvidno
iz evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev
in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja
evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin
proizvajalcev za skupno trženje.
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE
30
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
3
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
4
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre
5
za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih
naprav« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
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b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi;
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– ponovna uporaba odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in
varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Kot letna poraba vode se šteje voda, pridobljena iz javnega vodovoda ali iz
lastnega vira (lastne vrtine), ki ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno
uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom
vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje
v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki
o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih
zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.4 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo
odpadnih surovin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine
odpadkov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom,
ki ureja register kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen
na spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_
kulturne_dediscine/.
f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz lesenih
konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen
iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski
elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih
elementov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3
formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi« in
Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov«
iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega
deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in
prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko seštevajo,
vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.
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2.

3.

INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja,
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan
v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti
naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in
se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za
naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi
s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če
gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu
s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz
lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen
iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski
elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih
elementov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3
formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi«
in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih
elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.
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6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (sklop B javnega razpisa)
Merila
I.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz
poslovnega načrta:
a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
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– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je do vključno 3 % ali več kot 15 %;
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga
ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega
podjetja:
– ISD je več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 12 %;
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD je več kot 7 % do vključno 10 %;
– ISD je več kot 5 % do vključno 7 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 5 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 10 %;
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zadruga ali
ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD je več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD je več kot 4 % do vključno 6 %;
– ISD je več kot 3 % do vključno 4 %;
– ISD je več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD je do vključno 2 % ali več kot 9 %.
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
Gospodarnost poslovanja se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz
poslovnega načrta:
a) če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06;
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03;
b) če je upravičenec zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status
socialnega ali invalidskega podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02;
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02;
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00;
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98;
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,94 do vključno 0,96.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI
ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 15 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, na območju katere bo izvedena naložba:
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8;
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3;
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
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2.

LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ
PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Naložba se izvaja na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz enega od
naslednjih prednostnih sektorjev: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali
prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu in v podpoglavju 7.1.2.3 prijavnega obrazca
navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz prejšnjega
odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po
zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja
bo pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:

Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.
2.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Kmetijsko gospodarstvo je ob vložitvi vloge na javni razpis vključeno v najmanj
eno od naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim
tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1
»Certifikat ali odločba za proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni
vina« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev in se naložba
nanaša na trženje kmetijskih proizvodov njenih članov, se točke na podlagi tega
merila priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov
članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG in
katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te naložbe.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka
upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov in kmetijski proizvodi zadruge iz
lastne pridelave.
Upravičenec izkazuje vključenost članov zadruge, skupine ali organizacije pro
izvajalcev v sheme kakovosti z Dokazilom št. D6.4.1 »Certifikata ali odločba za
proizvode iz shem kakovosti oziroma odločba o oceni vina« ter člane, katerih
kmetijski proizvodi se tržijo z Dokazilom št. D6.4.2 »Seznam članov zadruge,
skupine ali organizacije proizvajalcev, katerih kmetijski proizvodi so vključeni
v sheme kakovosti in se tržijo« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član branžnih ali medbranžnih organizacij ali zadružne zveze.
Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži
Dokazilo št. D8.2 »Potrdilo o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali
zadružni zvezi« iz Priloge 8 razpisne dokumentacije.
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VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJE
IN PODNEBNE SPREMEMBE – maksimalno število točk:
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % skupne priznane vrednosti naložbe ali če gre
za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.1 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev čistilnih
naprav« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi;
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– ponovna uporaba odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na Dokazila št. D6.6.2 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti z zmanjšanjem izpustov in
varčevanja z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene« iz
Priloge 6 razpisne dokumentacije.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Zmanjšanje porabe vode se nanaša na načrtovano stanje ob zaključku naložbe,
ko upravičenec predloži zadnji zahtevek za plačilo.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom
vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je načrtovano stanje
v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Podatki
o porabi vode se navedejo v podpoglavju 7.1.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.3 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za ureditev vodnih
zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode« iz Priloge 6 razpisne
dokumentacije.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata iz Priloge 10 Uredbe.
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.6.4 »Elaborat o prispevku
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za reciklažo in uporabo odpadnih
surovin« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.6.5 »Elaborat
o prispevku naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti za zmanjševanje količine
odpadkov« iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom,
ki ureja register kulturne dediščine.
Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen
na spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_
kulturne_dediscine/.
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Merila

2.

3.

f) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz
lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen
iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski
elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih
elementov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3
formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi«
in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih
elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Upravičenec ne more uveljavljati merila ureditev objektov z uporabo večjega
deleža lesa, če to merilo uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in
prilagoditev nanje.
Točke iz naslova merila »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se lahko
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 10 točk.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro
izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja,
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega
ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu:
– upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod;
– upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod je opisan
v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež
te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.2 prijavnega obrazca in
se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat gradbene fizike« (če gre za
naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi
s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2 »Energetski pregled« (če
gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov v skladu
s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6 razpisne dokumentacije.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 prijavnega obrazca.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi Dokazila št. D6.3.1 »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih
objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) ali Dokazila št. D6.3.2
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov v skladu s predpisi s področja graditve objektov) iz Priloge 6
razpisne dokumentacije.
c) ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z uporabo večjega deleža lesa:
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti zgrajen iz
lesenih konstrukcijskih elementov;
– nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma zgrajen
iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar pomeni, da leseni konstrukcijski
elementi predstavljajo vsaj 50 odstotkov prostornine vseh konstrukcijskih elementov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi izrisa tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3
formatu iz Dokazila št. D1.2.2 »Tloris in prostornina novega objekta po naložbi«
in Dokazila št. D1.2.4 »Tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih
elementov« iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
Točke iz naslova merila »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko
seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 15 ali 10 točk.
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6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in
99. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni
list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17, v nadaljnjem besedilu:
Katalog stroškov) in opredeljeni v Prilogi 17 razpisne
dokumentacije.
3. Če so upravičeni stroški določeni v Katalogu
stroškov, upravičenec v skladu s tretjim odstavkom
95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo
št. D5.1.1 »Ponudba za stroške, ki so navedeni v Katalogu stroškov« iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
4. Če upravičeni stroški niso določeni v Katalogu stroškov, upravičenec v skladu s šestim odstavkom
95. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži Dokazilo
št. D5.1.2 »Tri tržno primerljive ponudbe« iz Priloge 5
razpisne dokumentacije.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 41. členu
Uredbe.
2. Upravičenec v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe vloži zbirno vlogo v letu 2018.
3. V skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.
4. Zaprtost finančne konstrukcije je določena
v 101. členu Uredbe. Če gre za naložbe iz 2. točke
33. člena Uredbe, upravičenec vlogi na javni razpis
priloži naslednja dokazila iz Priloge 4 razpisne dokumentacije:
– Dokazilo št. D4.1 »Za upravičence, ki ob predložitvi vloge vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in
niso vpisani v Poslovni register Slovenije«;
– Dokazilo št. D4.2 »Izjava o finančni pokritosti«
(drugi odstavek 101. člena Uredbe) ali
– Dokazilo št. D4.3 »Overjena fotokopija sklepa
sveta zavoda ali sklepa pristojnega organa občine«, če
je upravičenec javni zavod (četrti odstavek 101. člena
Uredbe).
8. Vloga in postopek za dodelitev podpore
1. Vloga in postopek za dodelitev podpore sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: nosilci kmetij ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije,
– sklop B: samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi in gospodarske družbe.
3. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni razpis je v Prilogi 16 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 spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
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št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi 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 razmnoževalnim 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. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
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 %;
– družbeno socialni vidik naložbe: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
6. Obvezne priloge, brez katerih se v skladu s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu (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 37. členu Uredbe.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo se izvaja v skladu z 39., 102., 103.,
104. in 105. členom Uredbe.
2. Glede izpolnjevanja pogojev iz petega odstavka 102. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila iz Priloge 12 razpisne
dokumentacije:
a) Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke upravičenec
izkazuje z Dokazilom št. D12.4 »Izjava o neizterljivosti
DDV«;
b) Izpolnjevanje pogojev iz 5. in 12. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.5 »Fotografije«;
c) Izpolnjevanje pogoja iz 6. točke upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.6 »Javna naročila«;
č) Izpolnjevanje pogoja iz 7. točke upravičenec
izkazuje z Dokazilom št. D12.7 »Račun ali račun s specifikacijo ter dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme«;
d) Izpolnjevanje pogoja iz 9. točke upravičenec
izkazuje z Dokazilom št. D12.8 »Izjava upravičenca
o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
3. Izpolnjevanje pogojev iz 2. točke tretjega odstavka 39. člena in šestega odstavka 102. člena Uredbe
upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.19.3 »Uporabno dovoljenje« in Dokazilom št. D12.19.4 »Projekt
izvedenih del (PID)« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije ter Dokazilom št. D1.1.3 »Potrdilo upravne enote«
iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.
4. Izpolnjevanje pogoja iz sedmega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.19.3 »Uporabno dovoljenje« iz Priloge 12
razpisne dokumentacije.
5. Izpolnjevanje pogojev iz enajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.9 »Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja
lesa iz lastnega gozda« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, če ni bilo priloženo vlogi na javni razpis.
6. Izpolnjevanje pogojev iz 11. točke petega odstavka in dvanajstega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z Dokazilom št. D12.10 »Izjava upravi-
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čenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi
zahtevka za izplačilo sredstev« iz Priloge 12 razpisne
dokumentacije.
7. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 1. februar 2022.
8. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
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 rokov 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 zahtevku
za predplačilo priloži Dokazilo št. D4.4 »Bančna garancija« iz Priloge 4 razpisne dokumentacije.
9. Izpolnjevanje pogoja iz prve alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.11 »Izjava upravičenca o vključitvi naložbe
v uporabo« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
10. Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.12» Vpis živilskega obrata v register obratov« iz
Priloge 12 razpisne dokumentacije.
11. Izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.13 »Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
12. Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, se izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe izkazuje
z Dokazilom št. D12.14 »Certifikat o ekološki pridelavi
oziroma predelavi kmetijskih proizvodov« iz Priloge 12
razpisne dokumentacije.
13. Izpolnjevanje pogoja iz pete alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
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št. D12.15 »Izjava o vgrajenem števcu toplotne ali
električne energije« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
14. Izpolnjevanje pogoja iz šeste alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.16 »Izjava o vgrajenem števcu vode ali števcu
odpadne vode« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
15. Izpolnjevanje pogoja iz sedme alineje prvega
odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.17 »Izjava proizvajalca kurilne naprave« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
16. Izpolnjevanje pogoja iz 3. točke tretjega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.18 »Homologacija vozila« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije.
17. Izpolnjevanje pogoja iz šestega odstavka 39. člena Uredbe se izkazuje z Dokazilom
št. D12.19 »Dokazilo o obsegu dela« iz Priloge 12 razpisne dokumentacije, ki se priloži zadnjemu zahtevku
za izplačilo sredstev.
10. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem
izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 40., 103.
in 106. členu Uredbe.
2. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 18 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 107. členu Uredbe.
12. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu 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.
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo in neizpolnjevanje obveznosti se sankcionira v skladu s 108. členom Uredbe.
2. Za vprašanje višje sile in izjemnih okoliščin se
uporabljajo določbe 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
A. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z
dopolnilno dejavnostjo, kjer nosilec dopolnilne dejavnosti ni nosilec kmetije so:
1. povzetek
2. opis kmetije (osebna izkaznica):
‒ opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev
‒ vizija, strategije, cilji in dolgoročni razvoj
3. analiza dejavnosti:
‒ predstavitev dejavnosti
‒ sezonski dejavniki
‒ nabava in distribucija
4. analiza ciljnih trgov
5. konkurenca
6. trženje
7. podrobnejši opis naložbe
‒ predstavitev naložbe
‒ razlogi za odločitev o izvedbi naložbe
‒ kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske
učinkovitosti)
8. proizvodnja in tehnologija:
‒ delovna sila: lastna in najeta delovna sila
‒ kmetijska zemljišča v uporabi
‒ zgradbe
‒ stalež živali
‒ obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za
izračun obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju C »Podrobnejše vsebine
poslovnega načrta glede obsega proizvodne zmogljivosti« te priloge
‒ delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo
naložbe v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa
‒ delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec
uveljavlja merilo naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega
javnega razpisa. V skladu s 3. točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne
energije iz lesne biomase upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov
‒ vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase – surovina za
pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer
uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljena
‒ delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v
ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa
‒ zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in
varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5.
poglavja tega javnega razpisa
‒ raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec
uveljavlja merilo inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen
proizvod
‒ opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v
primeru uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41.
člena Uredbe in s šestim odstavkom 29. člena Uredbe
‒ prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena
Uredbe
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vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit
živali - če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1.
odstavka 41. člena Uredbe
‒ predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če
upravičenec uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega
razpisa
‒ predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja
višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe
9. finančni vidik izvedbe naložbe
‒ predstavitev predračunske vrednosti naložbe
‒ viri financiranja
‒ trenutno stanje zadolženosti
10. finančna analiza
‒ vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka
oziroma pokritja
‒ izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela,
‒ bilanca stanja po zaključeni naložbi
‒ bilanca uspeha
‒ finančni tok
‒ dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti
‒ ekonomski učinek javnih sredstev
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B. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za samostojne podjetnike posameznike zadruge,
zavodi in gospodarske družbe (sklop B)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za samostojne podjetnike
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe so:
1. povzetek
2. opis podjetja (osebna izkaznica)
ime podjetja in pravna oblika
vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj
vodstvo podjetja
lokacija podjetja
razvojna faza podjetja
izdelki in storitve podjetja
druge informacije o podjetju
3. analiza dejavnosti
ocena velikosti in trendi
stopnja zrelosti
občutljivost na gospodarske dejavnike
sezonski dejavniki
tehnološki dejavniki
nabava in distribucija
finančni dejavniki
4. analiza ciljnih trgov

demografija / geografija

psihografija

nakupne navade

občutljivost nakupov

velikost in trendi na ciljnem trgu
5. konkurenca

konkurenčni položaj

struktura tržnih deležev

vstopne ovire

strateške priložnosti
6. trženje

sporočilo podjetja

prodajne aktivnosti

tržno komuniciranje

strateška partnerstva

prodajno osebje in struktura

prodajne predpostavke in napovedi

utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti

multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje
7. proizvodnja in tehnologija

predstavitev nameravane investicije

kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske
učinkovitosti)

obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za
izračun obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju

zmogljivosti za trženje pridelanih in predelanih kmetijskih proizvodov

proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva, vključno z kmetijskimi zemljišči v
uporabi ter staležem živali za naložbe v trženje kmetijskih pridelkov

povezanost s primarno proizvodnjo

vključenost naložb v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit
živali - če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore v skladu s tretjo alinejo 1.
odstavka 41. člena Uredbe

letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po
zadnjem izplačilu sredstev
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delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo
naložbe v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega razpisa
delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec
uveljavlja merilo naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz 5. poglavja tega
javnega razpisa. V skladu s 3. točko 36. člena Uredbe so naložbe v pridobivanje toplotne
energije iz lesne biomase upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov
načrt proizvodnje
oprema in tehnologija
delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo naložba v
ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa
zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo zmanjšanje izpustov in
varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene iz 5.
poglavja tega javnega razpisa
potrebe po delovni sili
upravljanje z zalogami
nabava in distribucija
izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci
raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec
uveljavlja merilo inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen
proizvod
izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti
kontrola kakovosti
varnost in zdravje pri delu, ekologija
informacijski sistem kot podpora vodenju
drugi dejavniki vezani na proizvodnjo
vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase – surovina za
pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod, pri čemer
uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljen
opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v
primeru uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo 1. odstavka 41.
člena Uredbe in s šestim odstavkom 29. člena Uredbe
prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena
Uredbe
predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če
upravičenec uveljavlja merilo vključenost v sheme kakovosti iz 5. poglavja tega javnega
razpisa
predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov - če upravičenec uveljavlja
višjo stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe

8. vodenje in organizacija

ključni kadri

vodstvo podjetja

zunanji svetovalci in strokovnjaki

potrebe po dodatnih kadrih

organigram

kultura podjetja / stil vodenja
9. finančna analiza
Predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih izračunov

finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter
trenutno stanje zadolženosti)

terminski načrt

neto sedanja vrednost projekta

interna stopnja donosnosti

bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije)

izkaz denarnih tokov

bilanca stanja (z investicijo, brez investicije)

analiza točke preloma
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gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer
se upošteva enak podatek, kot je v predloženih podatkih letnega poročila poslovnega
subjekta za leto 2018 Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve

Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
C. Podrobnejše vsebine poslovnega načrta glede obsega proizvodne zmogljivosti
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najkasneje v 36 mesecih od
datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v
poslovnem načrtu.
Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi:
A
--- x 100
B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali
moka kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.
Vhodne surovine – predelava oziroma trženje

Naziv
vhodne
surovine

Enota
mere
(kg, l,
kos)

Predelava Trženje
DA/NE
DA/NE

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
predelavo

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
trženje

Podatki o količinah vhodnih surovin za predelavo ali trženje se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga
upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN. Upravičenec vodi
materialne evidence nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti iz te evidence razviden
tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin.
Če upravičenec vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki o skupni količini vhodnih
surovin ugotavljajo na podlagi:
- seznama količin in internih dobavnic ali
- prevzemnih blokov za surovine iz lastne pridelave ali
- seznama nabavljenih količin iz prejetih računov.
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Č. Uveljavljanje merila »Prednostni sektorji predelave ali trženja«
Če upravičenec uveljavlja merilo Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 5. poglavja javnega
razpisa, se v poslovnem načrtu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov,
ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem izplačilu sredstev.

Vpišite prednostni sektor (brez vina in oljk):
(Primer: vhodna surovina je lahko žito, ki je primarni proizvod ali moka, ki je predelani proizvod.)
Količina in izračun deleža vhodnih surovin po prednostnem sektorju
Zap.
št.

1
2
3

Naslov

V koled.
letu pred
vložitvijo
vloge

Količina vseh vhodnih surovin
(predelava in trženje)
Količina vseh vhodnih surovin
prednostnega sektorja
Delež količine vhodnih surovin
prednostnega sektorja %

Koledarska leta po zadnjem
izplačilu sredstev
Leto Leto Leto
Leto
1
2
3
4

Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:
A
--- x 100
B
pri čemer pomeni:
A - količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja,
B - količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje).

Leto
5
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Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe
A. PODATKI O ČLANIH
Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela člana zadruge, pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali
organizacija proizvajalcev, ki je priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij
proizvajalcev
1. PRAVNA OSEBA, KI JE PRIZNANA KOT SKUPINA ALI ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o obsegu dela pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali organizacija
proizvajalcev

Ime oz. naziv skupine ali
organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP
1.2. Podatki o članih skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno rabo naložbe

Zap.
štev.

Ime in priimek

Naslov

1.
2.
…….

KMG_MID
Obseg dela
kmetijskega
članov v
gospodarstva koledarskem
letu pred
vložitvijo
vloge na
javni razpis
(ure)

2. ZADRUGA
2.1. Podatki o zadrugi

Ime oz. naziv zadruge
Odgovorna oseba
Število članov zadruge, ki izvajajo
skupno rabo naložbe
Število vseh članov zadruge
2.2. Podatki o članih zadruge, ki izvajajo skupno rabo naložbe

Zap.
štev.

1.
2.
…….

Ime in priimek
člana

Naslov

KMG_MID
Obseg dela
kmetijskega
članov v
gospodarstva koledarskem
letu pred
vložitvijo
vloge na
javni razpis
(ure)
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B. PODATKI O SKUPNI RABI NALOŽBE

Vrsta naložbe
Lokacija naložbe
Datum izdaje odločbe
ARSKTRP
Številka odločbe ARSKTRP
Datum zaključka naložbe

1. Obdobje uporabe in obseg dela za naložbo na stalnem mestu

Zap.
štev.
1.
2.
…….

Član
(ime in priimek)

Naslov člana

Obseg dela
člana (ure)

Datum uporabe

Stran
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Ob-1177/19

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1147/2018,
za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine
z ljudmi«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18,
pod objavo Ob-2667/18, z dne 17. 8. 2018, in na spletni
strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine
z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2019 do 2020.
Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta po obojestranskem podpisu pogodbe in ga izvajal do 31. 12. 2020
oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost
izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Društvo
Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, v vrednosti
54.600,00 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena
iz sredstev Sklada za notranjo varnost in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1182/19
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17)
Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti objavlja
najavo javnega razpisa
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo
nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije v letu 2019
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
Razpis začne veljati z dnem najave v Uradnem listu
RS in se zaključi v petek, dne 12. aprila 2019.
Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo
fizične in pravne osebe.
O izboru kandidatov za nagrade in priznanja odloča
Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti, ki podeli skupno največ 15 nagrad
in priznanj.
Razpisna dokumentacija bo od dne objave najave
v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka 12. aprila 2019 dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/.
Odbor Republike Slovenije za podelitev
nagrad in priznanj za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
Št. 094-3/2019

Ob-1194/19

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o na-

gradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni
list RS, št. 56/94 in 22/18) ter 11. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva,
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, 0070-4/2015/4
z dne 28. 1. 2015, 00700-1/2016/6 z dne 26. 1. 2016
ter 0070-55/2018/1 z dne 16. 11. 2018 (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik o delu odbora), objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2019
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: odbor).
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov
kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: nagrade).
3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji
in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju
pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo
odnosov v šoli.
Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.
4. Pogoji za podelitev
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina
posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod
ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega
jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega
področja vzgoje in izobraževanja.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a)
najmanj 30 let.
Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija
lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je
bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine,
je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za
življenjsko delo.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija,
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.
5. Kriteriji za dodelitev nagrad
5.1. Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli
posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja
deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na
področju vzgoje in izobraževanja, tako da:
– njegovi učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli
dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih;
– dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem,
svetovalnem, mentorskem ali znanstveno-raziskovalnem delu;
– se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega,
podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, vzgojiteljev ali drugih
strokovnih delavcev.
5.2. Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli
posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma do-
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sežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja, tako da:
– so njegovi rezultati v šolski praksi oziroma pri
organizaciji in razvoju področja, prepoznani in potrjeni
tudi v širši strokovni javnosti;
– je napisal in objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil več učnih pripomočkov, ki so
bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja;
– je v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno
izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo
k razvoju vzgoje in izobraževanja.
Kriteriji iz točke 5.2. se smiselno uporabljajo tudi, če
se nagrada za izjemne dosežke podeli skupini, zavodu
ali drugi organizaciji s področja vzgoje in izobraževanja.
6. Predlagatelj
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.
7. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega
bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-k), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani)
z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in
v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje
vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata
odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj
o kandidatu(-ki). Pri prijavah za nagrado organizaciji
odbor pričakuje, da bodo v predlogu opisane dejavnosti
organizacije, ki ne sodijo med redne delovne naloge.
9. Postopek
Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal
v skladu s pravilnikom o delu odbora.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5
za življenjsko delo.
10. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri
Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda.lenart@gov.si.
11. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in
z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na
področju šolstva«. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo
ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva
prispeli do petka, 17. 5. 2019, do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne
bo odpiral in ne bodo obravnavane.
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva
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Ob-1173/19
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 1. 6. 2016, sklepa Upravnega
odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne
1. 6. 2016 in z dne 12. 10. 2016, Uredbe komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-1338811-2016) objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko
hranilnico d.d.
javni razpis
za ugodne kredite za pred-financiranje projektov
z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi
z garancijami Garancijske sheme Posavja
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov
z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v
nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme
Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje
v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (v nadaljevanju javni
razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za
evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno
odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.074.904,35 EUR. Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša:
občina
Bistrica ob Sotli
Brežice
Kostanjevica na Krki
Krško
Radeče
Sevnica
Skupaj:

razpisana sredstva
6.010,83 EUR
158.303,61 EUR
65.255,03 EUR
582.445,40 EUR
9.016,20 EUR
253.873,29 EUR
1.074.904,35 EUR

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo
sodelovale v razpisu.
Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine,
v kateri ima vlagatelj svoj sedež.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo
projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi
sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega
regionalnega razvoja in razvoja podeželja, skladnejše
razvitosti ter večje zaposljivosti v Posavski regiji.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za
ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
GSP,
– obr. št. 3: Izjava enotno podjetje in de minimis,
– obr. št. 4: Vzorec končnega poročila o projektu,

157

Stran

158 /

Št.

7 / 1. 2. 2019

– obr. št. 5: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– obr. št. 6: Vzorec garancije,
– obr. št. 7: Izjava o javnem interesu.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si,
prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega
razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA
Posavje.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2,
8270 Krško, na tel. 07/488-10-44, na e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si,
oziroma na spretni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
3. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS, št. 7/19 z dne 1. 2. 2019, do
porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana
sredstva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa,
ki je 30. 11. 2019.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do
30. 11. 2019, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne
oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do
skrajnega roka, do 12. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno
z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako
»ne odpiraj – vloga pred-financiranje«, iz katere mora
biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum
oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se
vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu RRA
Posavje.
4. Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran oziroma mora imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne
bančne kredite so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
2. fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje
te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
3. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– društva,
4. zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
5. socialna podjetja, ki so registrirana v skladu
z Zakonom o socialnem podjetništvu,
6. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna
podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali
občina delež v lastništvu vlagatelja,
7. zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
8. mikro, male in srednje velike gospodarske
družbe in samostojni podjetniki
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
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Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (UL EU št. 2014 z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih in najvišje
finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I,
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja,
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za
vsako partnersko podjetje.
2. Upravičeno območje tega razpisa je območje
regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite
za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče
in Sevnica, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev
evropskih ali nacionalnih sredstev in bili pri tem uspešni.
3. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen
vlagatelj, ki:
3.1 nima poravnanih zapadlih obveznosti do RRA
Posavje, Republike Slovenije oziroma do Finančne
uprave RS;
3.2 je v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
3.3. je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma
garancije;
3.4. je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo
intenzivnosti državne pomoči;
3.5. v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je
pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese
na primarne proizvajalce;
3.6. deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
3.7. je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
3.8. je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.)
in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 ozi-
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roma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske
izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij;
3.9. je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
3.10 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi ter se ne bo uporabljala za
nakup vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo
komercialni cestni tovorni prevoz.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana
po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki
vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi garancije za ugoden bančni kredit upravičencu je dokument
(sklep, odločba oziroma drug pisni dokument) o odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstvih ali sklenjena
pogodba za ta odobrena sredstva in pozitiven sklep
banke o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo
RRA Posavje.
6. Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po
tem razpisu so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in
podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške
plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste
plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske
pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili
skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci
za DDV.
7. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme
garancijo za ugoden bančni kredit za tiste stroške projekta, za katere še ni prejel izplačanih evropskih ali nacionalnih sredstev.
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8. Najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na
posameznega vlagatelja je 50.000,00 EUR.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj lahko za projekt s strani banke po tem
javnem razpisu pridobi kredit v skupni višini do 100 %
pogodbene vrednosti odobrenih evropskih ali nacionalnih sredstev vlagatelju, vendar največ 60.000,00 EUR.
2. Kredit se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljen kredit izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
4. Kreditni pogoji:
– minimalna
višina
bančnega
kredita:
5.000,00 EUR,
– maksimalna
višina
bančnega
kredita:
60.000,00 EUR,
– letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– NLB d.d.: 6M EURIBOR + 1,90 %
– Delavska hranilnica d.d.: 6M EURIBOR
+ 1,85 %,
– garancije za ugoden bančni kredit se po tem
razpisu dodeljujejo po shemi de minimis pomoči »Garancije garancijske sheme Posavje« – št. priglasitve:
M001-1338811-2016/I,
– upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob
vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega
zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo
zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne
pogodbe,
– stroški kredita se določijo v skladu s pogoji banke.
4.4 Pogoji sklepanja kreditne pogodbe
1. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi
o izdaji garancije zaveže, da bo po prejemu evropskih ali
nacionalnih sredstev le-ta v roku 8 dni po vsakokratnem
prejemu nakazal banki za delno ali celotno poplačilo
kredita banke. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma
plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec
dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne
pogodbe.
2. Za ugodne kredite bank bo RRA Posavje v okviru GSP dodeljevala garancije v višini do 80 % glavnice
kredita brez obresti, vendar garancija ne more presegati
vrednosti 48.000 EUR. Izdana garancija se zavaruje
z notarskim sporazumom o denarni izvršljivosti in/ali
dodatnimi zavarovanji na stroške RRA Posavje iz sredstev GSP.
3. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA
Posavje.
4.5 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do
31. 12. 2019.
4.6 Pogoji spremljanja projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta poročati
RRA Posavje najkasneje v roku 1 meseca po zaključku
projekta in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec
Poročilo o projektu.
2. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi
o izdaji garancije zaveže, da bo dodeljen kredit porabil
skladno z namenom njegove dodelitve.
3. Upravičenec se v kreditni pogodbi in v pogodbi
o izdaji garancije zaveže, da bo omogočil nadzor nad
porabo kredita tako, da bo vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine,
ki se nanašajo na projekt.
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4. Upravičenec bo omogočil RRA Posavju pregled
projekta.
5. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki
je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za
zaključek projekta se opredeli v sklepu, kreditni pogodbi
in v pogodbi o izdaji garancije. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih ali nacionalnih sredstev oziroma odločbi.
4.7. Pravilo »de minimis«
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno
združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči,
dodeljen enotnemu podjetju – upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na
vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej navedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
3. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
4. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je
v revalantnem obdobju še kandidiral za »de minimis«
pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja
meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
5. RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da
je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel
bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.
5. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
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Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu »de minimis« je 75; pogoj za dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih najmanj
40 točk.
6. Obravnava vlog
6.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika o delu kreditnega odbora Garancijske sheme
Posavja.
2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP
najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo
praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem
mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in
ne bo javno.
3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja
v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku
petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne
dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep
banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne
more biti predmet dopolnitve vloge.
4. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa oziroma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom
zavržejo kot prepozno prispele.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovnikom ne bodo dosegle skupno najmanj 40 točk, se bodo
s sklepom kot neutemeljene zavrnile.
6.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni
kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja
vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema
pogodbe ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.
2. Zoper odločbo o odobritvi garancije za ugodni
bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom
Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-1178/19
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10.
2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2.
2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14,
34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV
center Maribor objavlja
razpis
za oddajo prostorov interne restavracije
Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije v najem za zagotovitev prehrane zaposlenih in
gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega
RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor). Skupna
velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m2,
kuhinja 18 m2, skladišča in garderoba 44 m2). Dostop
do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta,
mimo glavnega vhoda Reginalnega RTV centra Maribor.
Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja,
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hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska oprema).
Cena za najemnino prostorov je 50,00 EUR z vključenim DDV mesečno, stroški porabe energentov (elektrike, plina in vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) so določeni v pavšalnem znesku
in znašajo 100,00 EUR z vključenim DDV mesečno in
niso zajeti v najemnino prostorov.
Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti čiščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter odvoz bioloških odpadkov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev
opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni
servis (krožniki, jedilni pribor)
– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice
za kavo in čaj
– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane
– skladišče – hladilniki za pijačo.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije s ponudbo pijač, toplih napitkov in tople prehrane je od ponedeljka do
petka od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih
je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa
mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici
na dan, mesno in vegetarijansko, vsaj eno enolončnico,
zaželena pa je tudi izbira jedi po naročilu in dodatna
ponudba (enostaven zajtrk, rogljički, sendviči idr.), ponudba alkoholnih pijač ni dovoljena. Ponudnik mora zagotoviti možnost naročila za reprezentanco in po predhodnem dogovoru zagotoviti postrežbo pijače in tople
prehrane za do 50 ljudi v prostorih RTV centra Maribor
z lastnim jedilnim in ostalim priborom.

Št.

7 / 1. 2. 2019 /

Stran

V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba
iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo
tudi po oddaji interne restavracije v najem.
Ogled prostorov bo možen 6. 2. 2019 in 7. 2. 2019
od 11. do 12. ure, po najmanj enodnevni predhodni najavi. Prijave za ogled sprejemamo 5. 2. 2019 in 6. 2. 2019
od 8. do 13. ure na tel. 02/429-91-32.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo
naročnikove pogoje. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali
naročnikove pogoje, bodo povabljeni na razgovor, kjer
bodo prejeli merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Merila bodo temeljila na ceni hrane in pijače, kvaliteti in izkušnjah. Navedba cen in ponudbe, ki bosta
sestavni del meril, bodo za ponudnika zavezujoča.
Zaželene so kuharske in vodstvene izkušnje s področja gostinstva.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah
na naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33,
2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena
Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor do dne 14. 2.
2019, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije.
Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik ponudnike povabil na pogovor, kjer
jim bo predstavil merila in ostale kriterije za izbor in jih
nato pozval k oddaji končne ponudbe.
RTV Slovenija
Regionalni center Maribor
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Razpisi delovnih mest
Ob-1174/19
Svet
zavoda
Osnovne
šole
Prestranek,
Ulica 25. maja 14 a, 6258 Prestranek, na podlagi sklepa 5. redne seja Sveta šole z dne 21. 1. 2019, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP – 2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– Zvaj).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom
vodenja zavoda in dokazili o izpolnjevanju zakonskih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
potrdilo sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost – potrdila ne smejo
biti starejša od 3 mesecev) pošljite do vključno 13. 2.
2019 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prestranek,
Ulica 25. maja 14 a, 6258 Prestranek, z oznako »Ne
odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Prestranek
Ob-1179/19
Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj na
podlagi 7. člena Odloka o organiziranju javnega zavoda »Gasilsko reševalna služba« Kranj (Uradni list RS,
št. 36/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilsko reševalne
službe Kranj (Uradni list RS, št. 100/07) in 39. ter 40. člena Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba
Kranj (Uradni list RS, št. 85/08) objavlja javni razpis za
prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba ali specializacija
po visokošolskem strokovnem programu ali magisterij
stroke (2. stopnja študijskih programov za pridobitev
izobrazbe),
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodilnem ali
vodstvenem delovnem mestu,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju reševanja in zaščite.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Predstojnik poklicne gasilske enote mora na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), najkasneje v enem letu po nastopu dela opraviti tudi predpisan strokovni izpit.
Naloge direktorja so:
– kot poveljnik GRS Kranj organizira, vodi in usklajuje strokovno delo enote;
– vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje
zavoda;
– skrbi za intervencijsko pripravljenost in vodi intervencije;
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– predlaga temelje poslovne politike zavoda;
– predlaga razvojni načrt, letni program, ki ga izvaja
zavod ter politiko plač;
– sprejema ukrepe za izvajanje načrtov in programov;
– izvršuje sklepe ustanovitelja in Sveta zavoda;
– v skladu s sprejetimi plani in načrti izvaja
kadrovsko politiko ter sklepa pogodbe in dodatke k pogodbam o zaposlitvi delavcev;
– sprejema organizacijske predpise, ki urejajo delo
zavoda;
– odloča o zadevah s področja delovnih razmerij,
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi
akti zavoda;
– zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri
upravljanju zavoda;
– imenuje namestnika direktorja;
– izdaja posamična pooblastila;
– opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom
ali odlokom o ustanovitvi.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti
naslednja dokazila:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila
pridobljena,
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine
zahtevanih delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil
z opravljanjem del in nalog na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih. V povezavi z navedenim kandidat v izjavi
navede opis delovnih izkušenj ter obdobje delovnega
razmerja oziroma delovnih razmerij (dan, mesec, leto),
pri čemer mora iz opisa nedvoumno izhajati, da so delovne izkušnje kandidata pridobljene iz opravljanja del

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in nalog na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu
oziroma delovnih mestih,
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine
zahtevanih delovnih izkušenj na področju reševanja in
zaščite,
– izjavo, da za namen tega razpisnega postopka
dovoljuje Svetu zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike reševanja in zaščite v Mestni občini
Kranj ter priloženim programom dela in razvoja javnega
zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo štirih let s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Gasilsko
reševalne službe Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj. Po
poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo v roku
petih delovnih dni pozvani, da v roku treh delovnih dni
ustrezno dopolnijo vlogo. V kolikor kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopke in bo s sklepom zavržena.
Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici
z oznako »Prijava na razpis-direktor GRS Kranj-Ne odpiraj«, na naslov Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova 34, 4000 Kranj, in sicer v roku osem dni po objavi
tega javnega razpisa. Za pravočasno prijavo se šteje
prijava, ki jo je zavod prejel do izteka roka ali je bila na
zadnji dan roka za oddajo oddana priporočeno po pošti.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa. Za informacije
o poteku razpisa in za vsa vsebinska vprašanja se lahko
obrnete na Marcelo Govekar, tel. 04/237-52-61.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
Št. 704-7/2019

Ob-1180/19

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Radovljici
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
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prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Radovljici sklicujejo na številko
704-7/2019.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1183/19
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju, na
podlagi sklepa 6. redne seje Sveta zavoda z dne 18. 1.
2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCD-2D, 2/15 Odl. US: u-l-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 6. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
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Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ki ga
kandidat lahko pridobi leto dni od dneva imenovanja),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni)
pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 24a, 2315 Šmartno na Pohorju,
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj!«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Kandidat mora k prijavi priložiti konkreten program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predložiti tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in
ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na Pohorju
Št. 701-10/2019

Ob-1203/19

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 –
ZSSve; ZDT-1)
1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu
Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17;
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.

Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1211/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Edite Špitalar iz Maribora
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Editi Špitalar iz Maribora
(za določen čas – 1 leto)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati, ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju, na
sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem
pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2,
15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-1204/19
Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91) je ustanovitelj Janez Maček dne 3. 1.
2018 sprejel sklep o prenehanju Zavoda za kulturo in
umetnost Mleko in Med.
S tem sklepom ustanovitelj zavoda Janez Maček
ugotavlja, da so prenehale potrebe za opravljanje dejavnosti, za katere je bil Zavod za kulturo in umetnost
Mleko in Med, Partizanska 20, 1370 Logatec, registriran.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati
Sklep o ustanovitvi Zavoda za kulturo in umetnost Mleko in Med.
Kot likvidator se imenuje Nataša Hallam.
Likvidator bo pripravil vse potrebno za izvedbo postopka prenehanja delovanja in likvidacije Zavoda za
kulturo in umetnost Mleko in Med.
Čas za uveljavitev kakršnih koli terjatev in obveznosti do Zavoda za kulturo in umetnost Mleko in Med
je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ustanovitelj Janez Maček
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Evidence sindikatov
Št. 101-16/2018-6

Ob-2663/18

Pravila Sindikata zavoda Fakultete za družbene
vede, (skrajšano ime: NSDLU), s sedežem Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, ki so bila sprejeta 29. 3.
2018, se z dnem izdaje te odločbe UEL Izpostava Bežigrad, št. 101-16/2018-4 z dne 10. 7. 2018, hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad in vpišejo
v evidenco statutov sindikatov pri UEL Izpostavi Bežigrad pod zaporedno številko vpisa v evidenco: 2/2018.
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Št.

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1176/19
Ime medija: Vaša televizija (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo
več kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 100,00 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1195/19
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsednik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik,
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1196/19
Družba: PRAK d.o.o., Gregorčičeva 6, 9000 Murska Sobota.
Medij: TV AS.
Družbenik: Anton Weingerl, 100 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1181/19
Direktor družbe KRONOS BALKANIA d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Parmova
ulica 53, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična
številka: 8281041000, na podlagi 622.e člena ZGD-1
objavlja obvestilo, da je bil dne 21. 12. 2018 registrskemu organu – Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložen
odpravek notarskega zapisa Načrta čezmejne združitve
notarke Mojce Tavčar Pasar, opr. št. SV 997/18 z dne
21. 12. 2018, sklenjen med:
– Prvo prevzeto družbo: Družba KRONOS1 SRL,
s sedežem Circonvallazione Clodia 163/167, 00195
Roma (RM), Republika Italija, vpisana v zbornici za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo v Rimu, Republika Italija, z italijansko davčno številko: 03290350986 in
osnovnim kapitalom 100.000,00 EUR, vpisana v zbornici
za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo v Rimu,
Republika Italija;
– Drugo prevzeto družbo: Družba KRONOS2 SRL,
s sedežem Circonvallazione Clodia 163/167, 00195
Roma (RM), Republika Italija, vpisana v zbornici za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo v Rimu, Republika Italija, z italijansko davčno številko: 03290190986 in
osnovnim kapitalom 100.000,00 EUR, vpisana v zbornici
za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo v Rimu,
Republika Italija;
– Prevzemno družbo: Družba z omejeno odgovornostjo KRONOS BALKANIA, digitalne rešitve,
d.o.o., s skrajšano firmo: KRONOS BALKANIA d.o.o.,
s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Parmova
ulica 53, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, vpisana
v Poslovnem registru Republike Slovenije, s slovensko davčno številko: 50447041 in osnovnim kapitalom
7.500,00 EUR.
Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se
čezmejno združuje, lahko pridobijo popolne informacije
o nameravani čezmejni združitvi in načinu uveljavljanja
svojih morebitnih pravic na sedežih vseh družb brezplačno.
KRONOS BALKANIA d.o.o.
direktor Robert Masi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

7 / 1. 2. 2019 /

Stran

Objave sodišč
Izvršbe
0865 In 1207/2015

Os-1121/19

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. In 1207/2015 z dne 10. 1. 2017, je bil dne 16. 3.
2017 opravljen v korist upnice Hokejske zveze Slovenije, Celovška cesta 25, Ljubljana, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor
v izmeri 128,81 m2, v 1. in 2. etaži v stavbi na naslovu Vošnjakova 9, Ljubljana, z identifikacijsko številko
stavbe 172-1435, k.o. 1725 Ajdovščina, s pripadajočim
deležem na skupnih delih stavbe, z začasno identifikacijsko številko 01435-081, last CLASS I d.o.o., Vošnjakova ulica 9, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
R 727/2015

Os-3429/18

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
R 727/2015 z dne 9. 10. 2018 nasprotnemu udeležencu Frantz Tanguela Umche Biton Gongang postavilo
začasno zastopnico Brankico Savič, odvetnico v Izoli,
Smrekarjeva ulica 3.
Začasna zastopnica je bila postavljena na podlagi prvega odstavka v zvezi s peto točko drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če
je nasprotna stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca
zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 12. 2018
R 452/2014

Os-3430/18

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
R 452/2014 z dne 9. 10. 2018 nasprotnemu udeležencu
Zahirju Nuhanoviću, neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika Janeza Starmana, odvetnika
v Kopru, Kolodvorska 1.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi
prvega odstavka v zvezi s četrto točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče ali sedež nasprotne stranke neznan in stranka
nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca zastopal v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 12. 2018
I R 144/2018

Os-3040/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Miheli Mohorič, v nepravdni zadevi predlagateljice Vanje
Jelnikar Cotic, Rakovnik 42c, Medvode, zoper nasprotnega udeleženca Marca Cotic, zaradi priznanja tuje
sodne odločbe, dne 21. septembra 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnica Sanja Brezinščak, Miklošičeva
cesta 20, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2018
III D 361/2018

Os-1003/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok.
Tereziji Mirt, hčerki Janeza Mirta, roj. 8. 10. 1930, umrla
10. 1. 2018, nazadnje stanujoča na naslovu Einspielerjeva ulica 5C, Ljubljana, drž. Republike Slovenije, dne
21. decembra 2018 sklenilo, da se dediču Francu Mirtu
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Alenko Sočan Žitnik,
Tavčarjeva ulica 6/I, Ljubljana, ker je naslov navedenega
dediča neznan, pooblaščenca pa nima.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP,
v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2018
VL 109383/2018

Os-1093/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Vrtec
Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, Maribor,
ki ga zastopa zak. zast. Stanislava Lešnik, po odvetnik
Aleš Kolšek, Partizanska cesta 18, Maribor, proti dolžniku Ferihanu Kongjeli, Engelsova ulica 50, Maribor,
ki ga zastopa Odvetnik Simon Dolinšek, Partizanska
cesta 32, Maribor, zaradi izterjave 156,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku Ferihanu Kongjeli, Engelsova ulica 50, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Simon Dolinšek, Partizanska cesta 32, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
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za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 229/2017

Os-1079/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojnem Malnar Stanislavu, sinu Blaža, roj. 1. 3.
1941, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem
v Osilnici 23, umrlem 27. 8. 2017 v Cerknici.
Zapustnik je napravil lastnoročno pisno oporoko,
o veljavnosti katere se morajo izjasniti vsi njegovi zakoniti dediči, med njimi tudi njegova pranečaka Žagar
Anton in Robert. Po sodišču znanih podatkih naj bi oba
živela v Franciji, vendar pa sta njuna naslova neznana.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva zakonita dediča pokojnega Malnar Stanislava Žagar Antona in Žagar Roberta, da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javita ter izjasnita o pristnosti in pravni veljavnosti
zapustnikove oporoke.
V kolikor se dediča v postavljenem roku ne bosta
javila sodišču, bo sodišče nadaljevalo ta zapuščinski
postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 1. 2019
D 260/2017

Os-1114/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Frančiški Onič, roj. Rus, hčerki Janeza, roj.
12. 10. 1900, nazadnje stanujoči Gosposvetska 38,
Maribor, umrli 8. 10. 1990, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči
t. i. prvega in drugega dednega reda dediščini po zap.
odpovedali, sodišče pa kljub izdanemu oklicu dedičem
D 260/2017-22 z dne 20. 12. 2017 ni uspelo ugotoviti
ali po zapustnici obstajajo kakšni dediči t. i. tretjega
dednega reda (torej zap. tete in strici oziroma bratranci
in sestrične), ki bi prišli v poštev za dedovanje po njej.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
morebitne upnike zapustnice, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 1. 2019
III D 1570/2012

Os-3484/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Andreju Plešivčniku, rojenem 30. 10. 1953, umrlem 7. 5. 2012, nazadnje
stanujočem na naslovu Japljeva ulica 4, Ljubljana, gre
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-

gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču vpogledati v zapuščinski
spis in pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter, da lahko
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 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 zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2018
I D 1255/1990

Os-3499/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jeri Brodnik, roj. 25. 2. 1910, umrli
16. 9. 1990, nazadnje stan. Roška cesta 3, Ljubljana.
Zapustnica oporoke ni napravila. Vsi zakoniti dediči
prvega dednega reda so se dedovanju po njej odpovedali, s podatki o morebitnih dedičih drugega oziroma
tretjega dednega reda sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani
k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2018
I D 650/2016

Os-1831/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Juretu Lopiču,
roj. Prajnc, roj. 2. 5. 1984, stan. Areška c. 20, Ruše, umrlem 20. 3. 2016, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
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čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 3. 2018

Po pokojni Alojziji Vovk se pozivajo neznani dediči
III. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2019

D 408/2018

D 72/2017

Os-1026/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Mihaelu Papežu, rojenem 8. 8. 1942,
umrlem 11. 7. 2018, zadnje stalno bivališče Potov Vrh 3,
Novo mesto, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po neznani hčerki zapustnika Mihaela Papeža, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 12. 2018
D 437/1978

Os-1027/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Frančiški Erjavec, rojeni 1. 1. 1888, umrli
21. 8. 1978, nazadnje stanujoči Breg 1, Novo mesto,
izdaja naslednji oklic:
Po pokojni Frančiški Erjavec se pozivajo neznani
dediči, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 3. 1. 2019
D 363/2018

Os-1028/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Alojziji Vovk, rojeni 31. 8. 1933, umrli
11. 6. 2018, nazadnje stanujoči Družinska vas 26, Šmarješke Toplice, izdaja naslednji oklic:

Os-1037/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Mihaelu Žeravica, roj. 30. 9. 1929,
umrl 22. 12. 2016, Vavta vas 52, Straža, objavlja naslednji 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 zapuščine 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. Republika 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 3. 1. 2019
D 16/2018

Os-3486/18

Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici Tini
Benčič v zapuščinski zadevi po pok. Janezu Kirnu, roj.
17. 10. 1881, iz ZDA, ki je umrl 23. 7. 1963, je naslovno
sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči, iz katerega koli dednega reda, na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona,
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski
naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 10. 12. 2018
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Preklici
Drugo preklicujejo
ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Maribor, izvod licence, št. GE009136/00224/180, za avtobus, reg. št. MBBF-109, veljavnost do 20. 11. 2022.
gnb-340120
Bijelić Boris, Slovenska cesta 6, Mengeš, certifikat
NPK: varnostnik, št. C218, izdala Zbornica za razvoj
zasebnega varovanja. gnj-340112
Čady Ema, Babškova pot 39, Škofljica, izkaznico
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja,
št. 01404, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
gns-340128
EURODINAMIKA d.o.o., Teharje 34, Teharje, potrdilo za voznika, št. 31413, izdano na ime Goran Ilić,
veljavnost od 7. 2. 2018 do 21. 6. 2019, izdajatelj GZS.
gni-340113
Gorič Borut, Trnovec 8, Rečica ob Savinji, NPK
certifikat: sekač, št. 4/2211, leto izdaje 2015 in traktorist,
št. 2/1605, leto izdaje 2014, izdajatelj SGLŠ Postojna.
gnt-340127
Hüttler Franc, Zgornja Velka 95, Zgornja Velka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010654002, izdal
Cetis Celje d.d. gng-340115
JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, dovolilnico, št. 3726, država BIH, oznaka države 070.
gnv-340125
JASCO d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, dovolilnico, št. 3607, država BIH, oznaka države 070.
gnu-340126
Krmac Claudio, Oljčna ul. 6, Izola – Isola, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500046442000, izdal Cetis
Celje d.d. gnz-340121
Mirosavljević Nace, Prosvetna ul. 1, Semič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500050296000, izdal
Cetis Celje d.d. gnk-340111
Nahtigal Valter, Ulica Kirbiševih 9, Miklavž
na Dravskem polju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500044840000, izdal Cetis Celje d.d.
gne-340117
Sabit Lanaj, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK:
Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/3781, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnr-340129
SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/RB47-2-5349/2017, izdano na ime Mitrić
Ljubiša, veljavnost do 6. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-340118

SAMO
URDIH
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 2A, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika,
št. 013789/SŠD47-23520/2015, izdano na ime Knežević
Bojan, veljavnost do 12. 9. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-340119
Shaqir Demaj, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK:
Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/4284, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnf-340116
SREČKO KUŠAR S.P., Podpeška cesta 220, Brezovica pri Ljubljani, izvod licence, št. 013295/001, za
vozilo Iveco Eurocargo, reg. št. LJ ZZ 709, veljavnost
do 2. 6. 2019. gny-340122
TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Kidričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500003444011, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Drobež Jože. gnx-340123
TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Kidričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500031226001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Drobež David. gnw-340124
TRANSPORT
PUŠNIK,
d.o.o.,
Tovarniška
cesta 19A, Slovenske Konjice, potrdilo o uspešno
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št. 801718, na
ime Diana Pušnik, izd. Ministrstvo za promet, leto izdaje
2011. gnh-340114

VSEBINA

Javni razpisi

101

Razpisi delovnih mest

162

Druge objave

165

Evidence sindikatov

166

Objave po Zakonu o medijih

167

Objave gospodarskih družb

168

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom

169
169
169
170

Preklici
Drugo preklicujejo

172
172

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

