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Javni razpisi

Št. 3310-28/2020/3 Ob-2598/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih 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, 82/18 in 89/20, v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba) objavlja

javni razpis
za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo 

lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 
iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe 
v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti 
prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira pro izvodnjo upravičencev.

Shema državne pomoči: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro izvode 
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, se vodi pod identifikacijsko številko 
SA.57725 (2020/XA). 

Razpisana sredstva: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.500.000 EUR, od tega:
– za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji (sklop A) skupno 2.500.000 EUR, in sicer za:
 – enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR;
– za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine 
pro izvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:
 – enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,
 – zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 3.375.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.125.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

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

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 30. septembra 
2020 do 23.59.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po 
oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.
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Cilj operacije: Dodajanje vrednosti gozdarskim pro izvodom.
Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se na-
ložbe v pred industrijsko predelavo lesa delijo na:

– individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz 
prvega odstavka 84. člena te uredbe in

– kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz 
drugega odstavka 84. člena te uredbe.

6. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje toč-
ke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe 
v pred industrijsko predelavo lesa.

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

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

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

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

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

10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu 
s 95. členom Uredbe, in sicer:

– za stroške novih strojev in opreme se uporab-
lja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 
vred nosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Pri-
loga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o sezna-
mu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16) ter Pravilnika o katalogu stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 
38/16 in 73/17);

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

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

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

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

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

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

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

na podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe, ki so 
podrobneje določena v tem javnem razpisu ter v do-
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kumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel or-
gan upravljanja in je dostopen na spletni strani Pro-
grama razvoja podeželja: https://www.program-pode-
zelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_
PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Meri-
la_za_izbor_operacij_11._sprememba.pdf

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

3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na 
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem 
parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17; 
v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis 
ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, 

v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Ured-
be oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk v skladu 
s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se 
dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju 
vstopnega praga točk iz prejšnje točke.

4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na 
javni razpis oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk, 
če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče 
zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa 
je lastnik gozdnih zemljišč.

5. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno gle-
de na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) 
ter pravni status upravičenca ter so:

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

Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji

Enostavne 
naložbe

(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

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

10 10

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

20 20

Skupaj 100 100
Vstopni prag točk 40 40

4.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli 
max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
10 – količnik 10 in več kot 10;
9 – količnik od 9 do 9,99;
8 – količnik od 8 do 8,99;
7 – količnik od 7 do 7,99;
6 – količnik od 6 do 6,99;
5 – količnik od 5 do 6,99;
4 – količnik od 4 do 4,99;
3 – količnik od 3 do 3,99;
2 – količnik od 2 do 2,99;
1 – količnik od 1 do 1,99.
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2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS 
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se 
potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa 
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2018 kmečko zavarovan oziroma 
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2018 kmečko 
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko 
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)
Navodilo:
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli 
max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz 
poslovnega načrta.
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Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk
10 – količnik 10 in več kot 10;
9 – količnik od 9 do 9,99;
8 – količnik od 8 do 8,99;
7 – količnik od 7 do 7,99;
6 – količnik od 6 do 6,99;
5 – količnik od 5 do 6,99;
4 – količnik od 4 do 4,99;
3 – količnik od 3 do 3,99;
2 – količnik od 2 do 2,99;
1 – količnik od 1 do 1,99.
2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz poslovnega načrta.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS 
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se 
potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).
10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa 
kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
5 – 1 član kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu 2018 kmečko zavarovan oziroma 
je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;
1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu 2018 kmečko 
zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko 
gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
15 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
12 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
9 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
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– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

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

Merila Enostavne 
naložbe

(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

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

30 30

Skupaj 100 100
Vstopna meja točk 40 40

4.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz vloge.
20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za 
leto 2019 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
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5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
3 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere 
upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za 
leto 2019 (AJPES).
10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;
8 – upravičenec ima zaposlenih od 10 do 20 oseb za polni delovni čas;
6 – upravičenec ima zaposlenih nad 5 do 9 oseb za polni delovni čas;
4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas.
3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.
10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;
8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;
5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)
4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
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3 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
1 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)
6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.3 Merila za skupine pro izvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B:

Merila Enostavne 
naložbe

(Maks. št. točk)

Zahtevne 
naložbe

(Maks. št. točk)
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 30 30
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 20
Koeficient razvitosti občin 10 10
Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 10
3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE 20 20
Več faznost pro izvodnega procesa 20 20
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju 
obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več 
točk)

30 30

Skupaj 100 100
Vstopna meja točk 40 40

4.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna iz vloge.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
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4 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

4.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

Maksimalno število točk  = 100 točk
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)
Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega 
načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je 
razvidna poslovnega načrta.
30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;
24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;
18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;
12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;
6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)
Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 
(Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti 
razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.
10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.
3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz 
vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
10 – stopnja gozdnatosti znaša več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti znaša od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti znaša povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)
4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.
Naložba bo povezala sledeče faze:
– razrez lesa – sušenje lesa,
– razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – impregnacija lesa,
– razrez lesa – izdelava sekancev,
– razrez lesa – izdelava pelet.
20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz pro izvodnega procesa.
IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)
5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)
Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 
razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.
10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;
10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;
10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.
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VII. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 88., 88.a 

in 106. členu Uredbe.
2. Če gre za upravičenca, ki je skupina pro-

izvajalcev s področja gozdarstva ali skupina nosilcev 
dopolnilnih dejavnosti, mora v skladu z drugo alinejo 
8. točke prvega odstavka 88. člena ter 88.a člena 
voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni 
skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine pro-
izvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov 
gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je 
določen v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.

VIII. Finančne določbe: finančne določbe so dolo-
čene v 90. členu Uredbe.

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

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

za posamezen sklop.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP 

v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elek-
tronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem 
razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.

4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega od-
stavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski 
sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblašče-
nec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim 
elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis 
v informacijski sistem ARSKTRP.

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

javnosti na kmetiji, skupinam nosilcev dopolnilne de-
javnosti na kmetiji in

– sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospo-
darske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posa-
mezniki ter skupinam pro izvajalcev s področja goz-
darstva.

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

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

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

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

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 

No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/127 Evropskega Parla-
menta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline 
od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) 
št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledar-
sko leto 2020 (UL L št. 27 z dne 31. 1. 2020, str. 1), 
se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo 
sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno 
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev pod-
pore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te 
operacije.

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

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

2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede 
označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Iz-
vedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 z dne 6. junija 
2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, 
(EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za 
razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), 
ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18).

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

XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direk-
tive 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.

XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom 

Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcio-

nira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. 
Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu 
kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.

3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v prime-
ru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2620/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena 
Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehno-
logije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
pro izvodov iz Programa razvoja podeželja Republi-
ke Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 
19/18, 82/18 in 89/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
objavlja
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15. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  
za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih 

gospodarstev na podnebne spremembe  
ter izboljšanju okolja

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 4. točke 
prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR. Od 
tega:
– 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
– 4.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih 
oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 
25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Cilj podukrepa Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na 

podnebne spremembe in izboljšanje okolja.
Vloga na javni razpis Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec 

s prilogami.
Začetek vnosa vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis 
poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020, do 23.59.

Obdobje upravičenosti stroškov: Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim 
odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so 
nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi 
splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.

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

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

naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pride-
lavo kmetijskih pro izvodov iz Priloge I Pogodbe o delova-
nju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; 
v nadaljnjem besedilu: Pogodba) iz 1. in 4. točke prvega 
odstavka 5. člena Uredbe za ureditev trajnih nasadov, 
nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev 
rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev zasebnih 
namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v na-
daljnjem besedilu: ZNS) ter nakup ter za nakup kmetijske 
mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

2. Naložbe iz prejšnje točke se glede na cilje iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 delijo v skladu s prvim odstav-
kom in s pod a) do c) ter pod d) 2. točke drugega od-
stavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
primarna pridelava kmetijskih pro izvodov iz 1. točke 
tega poglavja pomeni pro izvodnjo rastlinskih in živino-

rejskih pro izvodov iz Priloge I k Pogodbi, brez nadalj-
njih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh 
pro izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladišče-
nje primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova priprava 
s strani primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo prodaj-
nim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava pri-
marnih kmetijskih pro izvodov za prvo prodajo se šteje 
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna 
zaščita pred gnitjem in pakiranje.

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

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

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

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.
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5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni 
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vred-
nost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

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

Uredbe.
2. Upravičenec, ki je mladi kmet, mora v skladu 

z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe 
imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot 
je opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe 
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republi-
ke Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), 
in sicer najmanj:

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

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

S kmetijstvom povezane dejavnosti so živilskopre-
delovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in 
gozdarska dejavnost.

3. Izpolnjevanje pogoja iz prejšnje točke se izkazuje 
na podlagi:

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

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

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

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih 
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki pod-
piše izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec 
kmetijskega gospodarstva.

4. Če se za mladega kmeta šteje tudi pravna ose-
ba v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se 
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo 
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim usta-
novnim aktom, iz katerih je razvidno, da ima v obdobju 
petih let pred vložitvijo vloge vsaj 50 odstotkov glasoval-
nih pravic v tej pravni osebi.

5. Upravičenec iz osmega odstavka 6. člena Ured-
be vlogi na javni razpis priloži pogodbo o sodelovanju 
pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala skupina 
kmetov.

6. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. čle-
na Uredbe mora biti vložena v letu 2020.

7. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstav-
kom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način, 
opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekate-
rih 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 spremenje-
ne z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, o določitvi 
nekaterih vrst pomoči na kmetijskem, gozdarskem in 
podeželskem območju za združljive z notranjim trgom 
z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1). 
Izpolnjevanje tega pogoja upravičenec izkazuje s prilo-

go »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki 
izvajajo kolektivno naložbo«.

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

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

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

– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. 
Šteje se, da je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če 
ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne 
priznane vrednosti naložbe,

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega or-
gana občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in pro-
gram dela javnega zavoda, če je upravičenec javni zavod;

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

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

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

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke tega podpo-
glavja mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. in 
94. člena Uredbe, razen pogojev 3. in 10. točke prvega 
odstavka 10. člena Uredbe:

a) za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 10. člena 
Uredbe je moral upravičenec vložiti zbirno vlogo v skla-
du z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 11/19 in 12/19 – popr.);

b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in 
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s po-
slovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;

c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in 
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje 
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, iz-
kazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2019 in »Bilan-
co uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 
potrjene s strani Finančne uprave Republike Slovenije;

č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami 
zemljišča, na katerem se bo izvajala naložba, iz katerih je 
razvidna celotna lokacija naložbe iz vsaj štirih zornih ko-
tov. Če gre za novogradnjo enostavnega objekta v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se izpolnjevanje 
pogoja iz te točke izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
objekta z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu 
M 1:50 ali M 1:100. V primeru zaključenih naložb iz druge 
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe se fotografij 
zemljišča, na katerem se bo izvajala naložba, ne prilaga;

d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe 
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem 
bo oprema nameščena, iz vsaj štirih zornih kotov, ter 
skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo opre-
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ma nameščena. V primeru zaključenih naložb iz druge 
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe se pogoj iz 
te točke ne uporablja;

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

f) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe 
za leto 2019 znaša 10.639,56 evrov;

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

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

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

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

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

j) izpolnjevanje pogojev iz 94. člena Uredbe se izka-
zuje s prilogo »Izjava upravičenca o že dodeljenih javnih 
sredstvih za iste upravičene stroške«.

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

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

1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 11. člena 
Uredbe, pri čemer je bruto minimalna plača na zaposle-
nega v Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe 
v letu 2019 znašala 10.639,56 evrov.

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

– pogoj iz 1. točke 12. člena Uredbe se izkazuje 
s seznamom članov zadruge iz katerega mora biti raz-
viden seznam vseh članov zadruge ter seznam članov 
zadruge, ki bodo izvajali kolektivno naložbo;

– seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe 
je Priloga 1 tega javnega razpisa.

3. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehani-
zacije, ki ima izrazito okoljski učinek, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoj iz drugega odstavka 13. člena Uredbe, 
pri čemer je do podpore upravičena samo kmetijska 
mehanizacija, ki je na Seznamu upravičenih stroškov in 
najvišjih priznanih vrednosti za 15. javni razpis iz Prilo-
ge 2 razpisne dokumentacije.

4. 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 
s pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča.

5. Če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov, 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnje-
ga podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz prvega od-
stavka 15. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 6. točke 
prvega odstavka 15. člena Uredbe izkazuje z načrtom 
ureditve trajnega nasada oziroma z načrtom ureditve 
trajnega nasada vrtnin, s tehničnimi rešitvami, popisom 
del ter materiala ter skico nasadov na orto foto posnetku 
GERKa, s šrafirano površino zemljišča na kateri bo po-
tekala naložba oziroma na izrisu digitalnega katastrske-
ga načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

6. Če gre za naložbe v nakup in postavitev rastli-
njakov in pripadajoče opreme, mora upravičenec poleg 

splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati 
tudi pogoje iz 16. člena Uredbe, pri čemer se pogoj iz 
1. točke drugega odstavka 16. člena Uredbe izkazuje 
z načrtom namakanja v rastlinjaku, ki mora biti priprav-
ljen v skladu s prilogo 11 Uredbe.

7. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov, 
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoja iz 19. člena Uredbe.

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

9. Če gre za naložbe v ureditev ZNS, mora upravi-
čenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
izpolnjevati tudi pogoje iz 22. člena Uredbe:

a) pogoje iz 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega od-
stavka 22. člena Uredbe se izkazuje z načrtom namaka-
nja, ki mora biti pripravljen v skladu s prilogo 6 Uredbe;

b) pogoj iz tretjega odstavka 22. člena Uredbe se 
izkazuje z načrtom kmetijskega zemljišča s tehničnimi 
rešitvami, popisom del ter materiala ter skico na orto 
foto posnetku GERKa, s šrafirano površino zemljišča na 
kateri bo potekala naložba oziroma na izrisu digitalnega 
katastrskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

10. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpol-
njevati tudi pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zago-
tovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin upravičenca, 
je določen v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 
in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in 
navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti za 15. javni razpis iz Priloge 2 raz-
pisne dokumentacije,

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, (3. točka 23. člena 
Uredbe),

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnega dela, je določen v Seznamu 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 
15. javni razpis iz Priloge 2 razpisne dokumentacije,

– vrednost lastnega lesa pri postavitvi opore v traj-
nih nasadih ter ograje za zaščito pred divjadjo ne sme 
preseči vrednosti, ki je določena v Katalogu stroškov in 
navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti za 15. javni razpis iz Priloge 2 raz-
pisne dokumentacije.

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

6., 7., 8., 9., 13., 14., 17., 19. in 20. točki prvega od-
stavka 7. člena ter 95. in 98. členu Uredbe.

2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o ka-
talogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni 
list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in Pravilniku 
o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter 
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
(Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19) in navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
za 15. javni razpis iz Priloge 2 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 eno ponudbo.

4. Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu 
upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upraviče-
nec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi 
na javni razpis priloži tržno primerljive pisne ponudbe 
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najmanj treh ponudnikov. Kot tržno primerljiva ponudba 
se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim 
ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi 
zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba 
pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga 
oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.

5. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena 
Uredbe upravičenec predloži račune oziroma predraču-
ne za splošne stroške.

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

6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis 

so določena v 25. členu in 93., 93.a členu Uredbe 
ter v dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru 
PRP 2014-2020«, ki je dostopen na spletni strani pro-

grama razvoja podeželja: https://www.program-podeze-
lja.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.

3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog se upošteva stanje ob oddaji elektronskega 
prijavnega obrazca oziroma načrtovano stanje ob za-
ključku naložbe. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podla-
gi elektronskega prijavnega obrazca in priloženih prilog 
ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za po-
samezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, 
prilog in dokazil oziroma so priloge in dokazila neustre-
zna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

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

Št. MERILO Maks. 
št. točk

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

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 12)

12

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v koledarskem letu po letu 
zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 12
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

10

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

8

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

5

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

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.639,56 evrov do vključno 15.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih je upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu, kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe. 

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 12
– 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.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 10
– 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.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 8
– 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.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 5
– 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.
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 3
– 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.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v uporabi: 1
– več kot 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin.

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

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

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH 
OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno 
št. točk 4)

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 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1).

4

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

2

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

IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)
6

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 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz 
PRP 2014-2020.

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

2.4 IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 4) 4
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena v izvajanje ene 
ali več naravovarstvenih operacij KOPOP in sicer Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati 
metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov oziroma Steljniki (v nadaljnjem besedilu: 
naravovarstvene operacije KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha 
kmetijskih površin v uporabi.

4

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

2

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

1
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3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
5

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca v shemo kakovosti 
hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom ob oddaji elektronskega 
prijavnega obrazca.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi vloge na javni razpis: 5
1. veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih pro izvodov za pro izvode iz shem kakovosti za:
– ekološko pro izvodnjo (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.

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5) 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 2019 (v nadaljevanju: 
ukrep KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje najmanj treh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP.

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP.

1

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 5
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi dodatno točko, če trži ekološke pro izvode v okviru 
organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških 
pro izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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) 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke na podlagi tega 
merila se seštevajo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so 
razvidni iz elektronskega prijavnega obrazca.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine. 5
Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico, ki je postavljena iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada.

5

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

5

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

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom 
namakanja.

4

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

4
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Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
enostavnega objekta.

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 načrtom 
namakanja.

3

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

3

Nakup specialne kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek. 3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in 
prereza enostavnega objekta.

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 načrtom 
namakanja.

2

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

2

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

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 načrtom 
namakanja.

1

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

1

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke na podlagi tega 
merila se seštevajo.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč 
oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski pro izvod 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 4 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, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20 in 78/20); v nadalnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2019 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov iz elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša.

5

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

4

Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na najmanj 10 odstotkih kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v to naložbo, kar je razvidno iz elektronskega prijavnega obrazca.

4

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.

4

Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč 
oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca.

4

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.

2

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.

2
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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 pro izvod na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.

2

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

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni 
v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije. Točke na podlagi tega 
merila se seštevajo. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz elektronskega 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 5 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika. 5
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.

4

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja za vsaj 
21 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

4

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov 
za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči. 3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito. 3
Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč. 3
Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča ponovno uporabo 
vode, kar je razvidno iz načrta namakanja v rastlinjaku.

3

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov. 3
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.

2

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen namakanja kmetijskih 
zemljišč za 11 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

2

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen ogrevanja rastlinjakov 
za 11 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2

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.

1

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosil-
cev majhnih kmetij, oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe (Sklop B javnega razpisa).

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 

enostavne naložbe
10 0

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 več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov. 7
ISD znaša več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov. 7
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 3 odstotke. 5
ISD znaša več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov. 5
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 

zahtevne naložbe
0 5

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 več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 5
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov. 4
ISD znaša več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov. 4
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 3 odstotke. 3
ISD znaša več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov. 3
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 2
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1

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

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
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 elektronskem 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 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

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

6

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

4

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

3

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

2

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

1

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
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 elektronskem 
prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

10

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

7

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

5

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

3

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

2

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

1



Stran 1744 / Št. 108 / 7. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 5
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 elektronskem prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 5
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 elektronskem 
prijavnem obrazcu.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

0 10

Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima 
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo 
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med 
ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem 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.

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)

10 10

Upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz kmetijske 
dejavnosti članov kmetije ter status invalidne osebe. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena 
Uredbe, dodatno število točk prejmejo upravičenci, pri katerih ima več kot 
polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) enega 
ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma pri katerih ima več kot polovica vsaj 
1 osebo na kmetiji, ki ima status invalidne osebe oziroma status invalidskega 
podjetja, če je član skupine kmetov podjetje.
Dva člana kmetije sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana 
iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega 
razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge na javni razpis

10 10
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En član kmetije je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz 
kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja 
kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge na javni razpis

5 5

Na kmetiji ni pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovane osebe 
oziroma ni zaposlene osebe iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka 
za polni delovni čas. Nosilec ali član kmetije ima status invalidne osebe 
oziroma je invalidsko podjetje, če je član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno 
naložbo.

1 1

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

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska 
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 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.
Končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po 
visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke 
(2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

5 5

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

4 4

Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan 
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo.

4 4

Končana vsaj višja izobrazba ali visoka izobrazba (6. raven) ali končan 
dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).

3 3

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

3 3

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

2 2

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

1 1

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, 
ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine 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.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 6 6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 5 5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 4 4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 3 3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 2 2
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1 1

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

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
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V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, 
od tega vsaj 1 ha na VVO 1.

2 2

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

1 1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1 1

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica članov naslov kmetijskega 
gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na problemskih območjih 
iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

1 1

3.4. IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1) 1 1
Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena 
v izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, se pri ocenitvi upošteva povprečni delež 
kmetijskih zemljišč v uporabi članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
ene ali več vrst naravovarstvenih operacij KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo naravovarstvene 
ukrepe KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin 
v uporabi.

1 1

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

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

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca 
v shemo kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim 
poreklom ob oddaji elektronskega prijavnega obrazca.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
vključenih v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelujejo vino z zaščitenim 
geografskim poreklom.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi 
vloge na javni razpis:

5 5

– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih pro izvodov za pro izvode iz 
shem kakovosti za:
 – ekološko pro izvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
 – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, 
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja 
kakovost), ali
 – integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

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

5 5

Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
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Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

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

3 3

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec kmetijskega gospodarstva 
pridobi dodatno točko, če trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro-
izvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz 3. točke 
sedmega odstavka 6. člena Uredbe, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov članov kmetijskih 
gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014-2020 v letu 2019. 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 pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo 
s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani 
kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi dodatno 
točko. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

2 2

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2019 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

2 2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in 
metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1 1

Skupina kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se je leta 2019 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

1 1

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno št. točk 5)
5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu pred objavo javnega razpisa. Članstvo upravičenca se 
preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije pro izvajalcev) 
oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte dejavnosti,
– pogodbo o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe, ki jo bo izvajala 
skupina kmetov.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega 
razpisa več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni sta 
največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo. 5 5
Upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev. 3 3
Upravičenec je član zadruge. 3 3
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Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja podprte 
dejavnosti.

1 1

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

1 1

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

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo. Pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 
2019.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine.

5 5

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

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

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

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

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

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar se izkazuje 
z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta.

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 načrtom namakanja.

3 3

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

3 3

Nakup specialne kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek. 3 3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine, 
kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta

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 načrtom namakanja.

2 2

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

2 2

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

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 načrtom namakanja.

1 1

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

1 1
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6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10

Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski pro izvod 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 4 razpisne 
dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: zavarovane sorte rastlin).
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz priloge 12 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz 
elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec oziroma član skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe, je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec 
patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, 
na katerega se naložba nanaša.

5 5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega 
partnerstva.

5 5

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe uporabljajo brezvirusne sadike hmelja na najmanj 
20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so 
vključena v to naložbo.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov 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.

4 4

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.

4 4

Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, 
bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda 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 pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

4 4

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.

2 2

Upravičenec oziroma člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega 
odstavka 6. člena Uredbe 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.

2 2

Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, bo 
nov kmetijski pro izvod 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 pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2 2

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

2 2
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6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 

št. točk 10)
10 10

Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo. Pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za 
leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz elektronskega 
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 5 razpisne 
dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika.

5 5

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.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen 
namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen 
ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči. 3 3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito. 3 3
Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč. 3 3
Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode, kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

3 3

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov. 3 3
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.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen 
namakanja kmetijskih zemljišč za 11 do vključno 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo. 

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen 
ogrevanja rastlinjakov za 11 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

2 2

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.

1 1

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

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
1.1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) 10 10

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev 
na podlagi tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov. 10 10
ISD znaša več kot 3 odstotke do vključno 5 odstotkov. 7 7
ISD znaša več kot 7 odstotkov do vključno 10 odstotkov. 7 7
ISD znaša od vključno 2 odstotka do vključno 3 odstotke. 5 5
ISD znaša več kot 10 odstotkov do vključno 12 odstotkov. 5 5
ISD znaša več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov. 3 3
ISD znaša več kot 15 odstotkov. 1 1
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1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 

KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na enoto vloženega dela, ki ga je 
upravičenec opredelil v elektronskem 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 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

9

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

8

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

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

9

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 50.000 evrov do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 35.000 evrov do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

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

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine 
ali organizacije pro izvajalcev 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 elektronskem prijavnem obrazcu.
Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 80.000 evrov do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 60.000 evrov do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 45.000 evrov do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 35.000 evrov do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 30.000 evrov do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge bodo ustvarile letno 
do vključno 15.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

1

1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 10) 
– velja samo za enostavne naložbe

10 0

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 2019 (B) in višino naložbe (A) brez 
DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih prihodkov iz 
poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1
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1.4. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – 

velja samo za zahtevne naložbe
0 10

Ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek javnih 
sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima 
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje 
uporabimo poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti (NSV). 
Merilo je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5 odstotni obrestni 
meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne 
upošteva morebiti dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

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

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5) 5 5
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.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše številko vpisa v evidenco 
socialnih podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.
Upravičenec v elektronski prijavni obrazec vpiše številko vpisa v register 
invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji na dan objave javnega razpisa.

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

OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro izvajalcev 
oziroma zadruge, se pri ocenitvi upošteva povprečno število točk, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 odstotkov kmetijskih 
zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno število točk se izračuna 
na način, da se skupni seštevek povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
deli s skupnim številom vseh članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne 
naložbe. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
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Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 6 6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 5 5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 4 4
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 3 3
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 2 2
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1 1

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

2 2

Upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na 
vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro-
izvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, 
pri katerih vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali 
organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, 
izpolnjuje spodnje zahteve. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 
2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1.

2 2

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

1 1

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)

1 1

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 
pro izvajalcev oziroma zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, 
pri katerih ima vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine ali 
organizacije pro izvajalcev 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 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.

1 1

3.4. IZVAJANJE NALOŽBE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Upošteva se obseg površin, s katerimi so kmetijska gospodarstva vključena 
v izvajanje ene ali več naravovarstvenih operacij KOPOP. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2019. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine ali organizacije pro izvajalcev ter kmetijske zadruge, se 
pri ocenitvi upošteva povprečni delež kmetijskih zemljišč v uporabi članov 
skupine skupin ali organizacij pro izvajalcev ter kmetijskih zadrug, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več vrst naravovarstvenih 
operacij KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine ali organizacije pro izvajalcev ter 
kmetijske zadruge izvajajo naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

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

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

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca 
v shemo kakovosti hrane oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim 
poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine ali organizacije pro-
izvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov 
vključenih v izvajanje shem kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim 
geografskim poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec imata ob vložitvi 
vloge na javni razpis:

5 5

– veljavni certifikat za enega ali več kmetijskih pro izvodov za pro izvode iz 
shem kakovosti za:
 – ekološko pro izvodnjo (pridelava, pridelava in predelava, predelava),
 – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, 
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja 
kakovost), ali
 – integrirana pridelava ter izbrana kakovost, ali
– najmanj 1 odločbo o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

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

5 5

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo 
skupine ali organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, so do dodatnega 
števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov skupine ali organizacije pro izvajalcev 
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 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh 
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

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

3 3

Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

3 3

Člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, so se leta 2019 preusmerili v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova 
kmetijska gospodarstva. 

3 3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks 
in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih 
ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo.

1 1

Člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, so leta 2019 vključili v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi njihova 
kmetijska gospodarstva.

1 1

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v letu pred objavo javnega razpisa.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– s potrdilom o članstvu v združenjih in društvih s področja podprte 
dejavnosti.
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Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec v letu objave javnega 
razpisa najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se 
seštevajo vendar pa ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je skupina ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo.

5 5

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

3 3

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

3 3

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

30 30

6.1. 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 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo. Pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 
2019. 

10 10

Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine.

5 5

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

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo, kar se 
izkazuje z načrtom namakanja.

5 5

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

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 50 odstotkov in manj kot 60 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja.

4 4

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

4 4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za 
zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine, kar 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta z navedbo 
njegovih konstrukcijskih elementov.

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 načrtom namakanja.

3 3

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

3 3

Nakup specialne kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek. 3 3
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za 
zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto 
prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega 
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

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 načrtom namakanja.

2 2

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

2 2
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Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za 
zbiranje meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto 
prostornine, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega 
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

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 načrtom namakanja.

1 1

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

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah:
– bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu,
– bo nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu.
Kot nov kmetijski pro izvod 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 4 
razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: zavarovane sorte rastlin).
Upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz 
elektronskega prijavnega obrazca.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice 
za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se 
naložba nanaša. 

5 5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega 
partnerstva.

5 5

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo brezvirusne sadike hmelja na 
najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki 
so vključena v to naložbo.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, 
na najmanj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na 
najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnimi 
sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo.

4 4

Rezultat naložbe v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč oziroma nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, 
bosta vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.
V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij 
pro izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
uvedlo vsaj dva nova kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih 
gospodarstvih.

4 4

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi genska 
erozija, na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v to naložbo.

2 2

Upravičenec oziroma člani zadrug, skupin ali organizacij pro izvajalcev, 
ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin, na 
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki so vključena v to naložbo.

2 2
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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 pro izvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
V primeru kolektivnih naložb pridobijo točke upravičenci, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupin ali organizacij 
pro izvajalcev oziroma kmetijskih zadrug, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
uvedlo nov kmetijski pro izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.

2 2

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

2 2

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

10 10

Prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne 
dokumentacije. Točke na podlagi tega merila se seštevajo. Pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za 
leto 2019 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz elektronskega 
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 5 razpisne 
dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Naložba v ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega 
uporabnika.

5 5

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.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen 
namakanja za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen 
ogrevanja rastlinjakov za vsaj 21 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mrež proti toči. 3 3
Naložba v nakup in postavitev opreme za protislansko zaščito. 3 3
Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč. 3 3
Naložba v nakup opreme v rastlinjakih, kjer pridelava ni v tleh, ki omogoča 
ponovno uporabo vode, kar se izkazuje z načrtom namakanja v rastlinjaku.

3 3

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov. 3 3
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.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje učinkovite rabe energije (URE) za namen 
namakanja kmetijskih zemljišč za 11 do vključno 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo. 

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje obnovljivih virov energije (OVE) za namen 
ogrevanja rastlinjakov za 11 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

2 2

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.

1 1

7. Finančne določbe: finančne določbe so določene 
v 28. členu Uredbe.

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

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

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

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

podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij 
oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine 
kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe,

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

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

– Ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– Geografski vidik upravičenca: 25 %;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– Družbeno socialni vidik: 12 %;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič poprav-
ljene s Popravkom (UL L št. 23 z dne 25. 1. 2019, str. 92) 
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.

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

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

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

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

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

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

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte 
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokro-
ženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografija-
mi plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene 
table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvi-
dna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnaj-
stim odstavkom 102. člena Uredbe;

d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za iz-
plačilo sredstev 30. junij 2023.

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

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-

kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list 
RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Ko-
misije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o do-
polnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in osta-
limi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obraču-
nov, 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 
bančno garancijo.

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

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

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

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16. in 17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:

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

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

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

3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Pri-
loge 6 razpisne dokumentacije.

11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo 
osebnih podatkov

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

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

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

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

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

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

 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štwev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

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

 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

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

 

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

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

4. SKUPINA KMETOV 

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

 

Število članov skupine kmetov  

 

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

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

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

 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  
Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

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

 



Stran 1762 / Št. 108 / 7. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 122-69/2020/2 Ob-2597/20

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in Pravilnika o krite-
rijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče 
(Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče

razpis
za sofinanciranje programov na področju socialnih 

in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

in projektov organizacij na področju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti s strani občine.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, 
niso namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

Izvajalci programov in projektov so lahko organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 
izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem 
področju tudi delujejo.

Višina razpisanih sredstev: orientacijska vred-
nost razpisanih proračunskih sredstev za leto 2020 je 
4.200,00 EUR.

Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo 

na njenem območju ali delujejo izven območja Občine 
Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje 
tudi občane Občine Radeče;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);

– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delu-
jejo na socialnem in humanitarnem področju;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na ogla-

snih deskah in na spletni strani Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o iz-

boru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega raz-
pisa ne smejo spreminjati.

Obrazci za prijavo na razpis so v času razpisa na 
voljo v vložišču Občine Radeče ter na spletni strani 
www.radece.si.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in 
programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa 
dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.

Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 

28. 8. 2020 do 12.30, v vložišču Občine Radeče ali tega 
dne s priporočeno pošto na naslov Občina Radeče, 

Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne 
odpiraj – razpis sociala«.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega 
razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.

Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, 

ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Pri-
stojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove 
posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh 
po odpiranju vlog.

Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skla-
du z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, 
na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske 
uprave izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu ob-
čine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči 
o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova 
odločitev je dokončna.

Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno 
pogodbo o sofinanciranju programov.

Občina Radeče

 Ob-2599/20

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Videm in Občine 

Podlehnik
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri 

Ptuju in Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, 
na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) 
ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 
projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju: koncesijski 
akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javne-
ga razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo 
objektov Občine Videm in Občine Podlehnik.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
http://www.videm.si/

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenta:
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri 

Ptuju, internetni naslov: http://www.videm.si/, zastopnik: 
župan Branko Marinič.

Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, 
internetni naslov: https://podlehnik.si/, zastopnik: župan 
Sebastian Toplak.

Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izved-
bo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik«.

Številka javnega razpisa: JZP1/2020
Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o javno-za-

sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine 
Videm in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20).

Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
Občine Videm in Občine Podlehnik.
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Območje izvajanja koncesije:
Območje izvajanja koncesije obsega:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

OŠ VIDEM – VRTEC Videm pri Ptuju 47, 
2284 Videm pri Ptuju

Stavba številka 1063, k.o. 420 
Pobrežje, ki se nahaja na parcelah 
številka 1611/11, 13/1, obe k.o. 420 
Pobrežje

Predšolska vzgoja otrok
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

OŠ VIDEM – 
PODRUŽNIČNA ŠOLA 
LESKOVEC

Zgornji 
Leskovec 10, 2285 
Zgornji Leskovec

Stavba številka 34 in stavba št. 141, 
k.o. 487 Zg. Leskovec, ki se nahaja 
na parcelah številka 33/3, 33/17, obe 
k.o. 487 Zg. Leskovec, 

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

OŠ VIDEM – 
PODRUŽNIČNA ŠOLA SELA

Sela 33, 2324 
Lovrenc na 
Dravskem polju

Stavba številka 96, k.o. 422 Sela, ki 
se nahaja na parceli številka 329/6, 
k.o. 422 Sela

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

OBČINSKA STAVBA 
OBČINE VIDEM

Videm pri Ptuju 54, 
2284 Videm pri Ptuju

Stavba številka 374, k.o. 420 
Pobrežje, ki se nahaja na parcelah 
številka 78/5, 78/3, obe k.o. 420 
Pobrežje 

Župan, direktor, 
občinska uprava, 
Krajevni urad Videm, 
Zavarovalnica Sava d.d.

OSNOVNA ŠOLA 
PODLEHNIK

Podlehnik 7/a, 2286 
Podlehnik

Stavba številka 33, k.o. 457 
Podlehnik, ki se nahaja na parceli 
številka 287/4, k.o. 457 Podlehnik

Šola
Vzgojno izobraževalna 
dejavnost šolskih otrok

MEDGENERACIJSKI 
ŠPORTNI PARK

Dežno pri 
Podlehniku bš, 2286 
Podlehnik

Stavba, ki se nahaja na parceli 
številka 407/1, k.o. 456 Dežno

Občina Podlehnik, 
občinska društva

STARA OBČINSKA STAVBA Podlehnik 21, 2286 
Podlehnik

Stavba številka 57, k.o. 457 
Podlehnik, ki se nahaja na parceli 
številka 814/37, k.o. 457 Podlehnik

Občina Podlehnik, 
občinska društva

Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti 
v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela 
izvaja tudi na parcelah, ki se nahajajo v okolici parcel 
iz predhodnega odstavka, če so predmetne parcele 
v lasti koncedentov.

Do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta na-
bor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšata, 
v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova 
vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje 
s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni 
meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko 
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 16. 9. 2020 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Vi-

dem pri Ptuju. Prijave morajo ne glede na način dostave 
(osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj na-
vedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete 
(prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, 
dne 16. 9. 2020 ob 10.15.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2021.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.
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8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte info@videm.si, 
s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo 
projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik«. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpi-
som je 31. 8. 2020 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se 
na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem 
času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in 
bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Občina Videm  
Občina Podlehnik

Št. 430-9/2020-7 Ob-2600/20
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 81/19), Pravilnika o subvencioniranju 
obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana (Uradni list 
RS, št. 32/18) ter Letnega programa kulture v Občini 
Sežana za leto 2020 (št. 032-18/2019-12, sprejet na 
seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 19. 12. 2019) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za subvencioniranje obnov kraških suhih zidov  

v Občini Sežana v letu 2020
1. Razpisovalec: Občina Sežana, Partizanska 

cesta 4, 6210 Sežana.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 

je spodbujanje ohranjanja avtentične kraške kulturne 
krajine na območju Občine Sežana, katere pomemben 
element so kraški suhi zidovi.

3. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
subvencioniranje obnove suhega zidu izvedene v letu 
2020 na območju Občine Sežana neposredno ob javnih 
površinah oziroma ob javnih, turističnih, učnih in drugih 
poteh, ki so namenjene širši javnosti.

4. Sredstva in višina subvencioniranja
Občina Sežana razpisuje sredstva za subvencio-

niranje obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana iz 
proračuna za leto 2020 (proračunska postavka 180212 
– Subvencioniranje obnove kraških suhih zidov) v okvir-
ni vrednosti 15.000,00 €. Razpis je odprt do vključno 
12. 10. 2020.

Glede na predmet javnega razpisa iz 3. točke se 
subvencionira 30 % ocenjene vrednosti, vendar največ 
do 3.000,00 €. Ocenjena vrednost za adaptacijo po-
rušenega dela suhega zidu (to vključuje rušenje, zla-
ganje, odbiranje in ponovno zidanje) je 70,00 €/m², za 
ponovno izgradnjo kraškega suhega zidu (to vključuje 
zidanje zidu, kjer je nekoč dejansko že obstajal) pa je 
40,00 €/m².

Za fizične osebe, ki so upravičene do dodelitve 
subvencij na podlagi tega javnega razpisa, dodeljena 

subvencija predstavlja bruto znesek, od katerega bo 
odštet zakonsko predpisan davčni odtegljaj po splošni 
stopnji 25 %.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem 
redu prispelih popolnih vlog in glede na točkovno razvr-
stitev v istem obdobju prispelih popolnih vlog. Obdobja 
so določena glede na odpiranje vlog in so navedena 
v točki 13.

V primeru porabe sredstev, vloge, ki so prispele 
v istem obdobju in so dosegle najmanjše število točk, 
ne bodo subvencionirane. V tem primeru se upravičenci 
lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– prijavitelj je lahko pravna oseba, ki je lastnik ali 

najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem se na-
haja suhi zid ali je zemljišče javno dobro,

– prijavitelj je lahko fizična oseba, ki je lastnik, so-
lastnik, najemnik ali upravljavec zemljišča, na katerem 
se nahaja suhi zid,

– v primeru, ko prijavitelj ni lastnik zemljišča na 
katerem se nahaja suhi zid, mora pridobiti soglasje 
(so)lastnika,

– zemljišče, na katerem se nahaja suhi zid, mora 
biti na območju Občine Sežana,

– v primeru, ko gre za obnovo mejnega suhega 
zidu, mora prijavitelj pridobiti soglasje lastnika mejaša,

– v primeru prijave obnove mejnega zidu s strani 
obeh lastnikov zemljišč, ki ju razmejuje isti suhi zid, se 
subvencijo razdeli glede na lastništvo in ocenitev vloge,

– v primeru, ko gre za obnovo suhega zidu v regi-
strirani nepremični kulturni dediščini ali kulturnem spo-
meniku, mora prijavitelj pridobiti kulturnovarstveno so-
glasje,

– prijavitelj mora upoštevati tipologijo in standarde 
kvalitetne kraške suhozidne gradnje, ki je del razpisne 
dokumentacije ter usmeritve komisije pri opravljanju 
nadzora,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sred-
stva v višini najmanj 70 % upravičenih stroškov,

– prijavitelj mora imeti poravnane vse finančne ob-
veznosti do Občine Sežana,

– vloga prijavitelja mora doseči najmanj 80 od 
160 točk, da se lahko subvencionira (vloga se točkuje na 
podlagi meril za subvencioniranje, navedenih v točki 7).

6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za subvencioniranje obnov kraških suhih 
zidov v Občini Sežana v letu 2020 (v nadaljevanju: ko-
misija). Le-ta bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih 
prijaviteljev, prepoznih vlog, vlog, ki bodo prispele po 
porabi sredstev ter vlog prijaviteljev projektov, ki ne iz-
polnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

7. Merila za subvencioniranje
Prijave bo po vrstnem redu prispetja pregledala 

in ocenila komisija dvakrat, in sicer glede na obdobja 
odpiranja vlog, ki so navedena v točki 13. Komisija bo 
prijavitelje razvrstila glede na točkovanje popolnih prijav, 
ki bodo prispele v istem obdobju.

Razvrščanje prijav bo potekalo po naslednjih kri-
terijih:

a) obstoječe stanje zidu
zidu ni več, vendar je nekoč dejansko že obstajal 30 točk
zid je v celoti porušen 20 točk
zid je delno porušen 10 točk
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b) nevarnost rušenja suhega zidu
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine ter ogroža ljudi in živali 30 točk
rušenje zidu pomeni uničenje kulturne dediščine 20 točk
grozi delno porušenje zidu 10 točk
c) obseg obnove
zid bo v celoti obnovljen 20 točk
zid bo delno obnovljen 10 točk
d) pomen in lokacija suhega zidu
zid ima velik javni pomen in je lociran na ali ob javni površini 30 točk
zid ima srednji javni pomen in je lociran na površini vidni iz javnih površin 20 točk
zid ima majhen javni pomen in je komaj viden iz javnih površin 10 točk
e) dostopnost in izpostavljenost suhega zidu
zid je javno dostopen in izpostavljen iz obeh strani ali gre za podporni zid 20 točk
zid je javno dostopen in izpostavljen z ene strani 10 točk
f) tipologija suhega zidu
pri obnovi suhega zidu se bo upoštevala izvorna izvedba vrha zidu 10 točk
g) standardi kvalitetne kraške suhozidne gradnje
zid bo v celoti obnovljen s kamnom iz dotičnega suhega zidu 20 točk
zid bo obnovljen deloma s kamnom iz dotičnega suhega zidu, deloma s kamnom iz bližnje okolice, ki ni 
iz kamnoloma 10 točk

Vloga prijavitelja se točkuje. Maksimalno število 
točk po merilih za subvencioniranje je 160 točk. Spodnja 
meja, da se lahko obnova suhega zidu subvencionira, 
je 80 točk. Večje število doseženih točk pomeni večjo 
možnost za pridobitev sredstev.

8. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjeva-
nje meril razpisa ocenila kvaliteto v istem obdobju od-
danih prijav in izločila tiste, ki niso v skladu z razpisnim 
področjem ter pripravila predlog prejemnikov sredstev 
in predlog razdelitve razpisanih sredstev.

9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2020, kar pomeni, da mora biti obnova suhega zidu 
zaključena in poročilo z dokazili o izvedbi predloženo 
najkasneje do 30. 11. 2020.

10. Razpisni rok
Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, prične 

teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. 
Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 12. 10. 2020.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 12. 10. 
2020), ne bodo obravnavane. Prav tako ne bodo obrav-
navane prijave, ki bodo na razpis prispele pravočasno, 
vendar po porabi za razpis zagotovljenih sredstev.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavitelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– tipologijo in standarde subvencioniranih kraških 

suhih zidov v Občini Sežana s priloženim priročnikom 
za vzdrževanje in gradnjo prostostoječih in podpornih 
kraških suhih zidov.

Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasled-
njo dokumentacijo:

– izpolnjen prijavni obrazec,
– dokazilo o lastništvu zemljišča, na katerem se na-

haja suhi zid – zemljiško knjižni izpisek, ki ni starejši od 
treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana 
v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno 
kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino),

– soglasje lastnikov ali solastnikov zemljišča v pri-
meru, da je prijavitelj solastnik, najemnik ali upravljavec,

– soglasje lastnika mejaša v primeru, da gre za 
mejni zid,

– kulturnovarstveno soglasje v primeru, da gre za 
obnovo suhega zidu, ki je del v registrirane nepremične 
kulturne dediščine ali kulturnega spomenika,

– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogod-
be,

– slikovno gradivo – trenutno stanje suhega zidu 
(stanje pred obnovo).

Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na 
sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare 
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci 
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zapečateni 
ovojnici z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vlo-
ga na javni razpis za subvencioniranje obnov kraških 
suhih zidov v letu 2020«. Na hrbtni strani mora biti 
navedba prijavitelja: naziv oziroma ime in priimek pri-
javitelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču 
Občine Sežana v razpisnem roku.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

13. Odpiranje in obravnava vlog ter obveščanje 
o izboru

Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave 
dvakrat, in sicer predvidoma 15. septembra in 15. okto-
bra, pri čemer bodo septembra obravnavane tiste prija-
ve, ki bodo na Občino Sežana prispele od objave razpi-
sa do vključno 11. septembra, oktobra pa tiste prijave, 
ki bodo na Občino Sežana prispele od vključno 12. sep-
tembra do vključno 12. oktobra, ko se razpis zapre.

V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji 
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopol-
nijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za 
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nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih 
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna do-
kumentacija.

Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokazil o resničnosti navedb v vlogi in na prilo-
ženih obrazcih.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog in morebitna preverjanja na terenu ter vloge oceni-
la na podlagi pogojev in meril.

O subvencioniranju obnov suhih zidov in razpo-
reditvi sredstev odloči s sklepom vodja notranje orga-
nizacijske enote na podlagi predloga komisije, ki vodi 
postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni v roku 25 dni od oddaje popolne vloge.

Zoper sklep vodje notranje organizacijske enote je 
možno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. 
O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pri-
tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sub-
vencioniranju obnov kraških suhih zidov v Občini Sežana 
v letu 2020. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od pre-
jema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko prijavitelji dobijo pri Katji Fedrigo 
na sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare 
občinske stavbe – vila Mirasasso), tel. 05/73-11-151, 
e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.

Občina Sežana

Št. 430-11/2020-7 Ob-2601/20
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 81/19), Pravilnika o sofinanciranju 
obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 81/19) ter Letnega programa kulture v Občini 
Sežana za leto 2020 (št. 032-18/2019-12, sprejet na seji 
Občinskega sveta Občine Sežana dne 19. 12. 2019) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov  

v Občini Sežana v letu 2020
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana raz-

pisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spo-
menikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2020 – iz 
proračunske postavke »180211 – Obnova kulturnih in 

ostalih spomenikov«. V ta sklop sodi sofinanciranje iz-
vedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih 
spomenikih, ki so z odloki razglašeni za kulturne spo-
menike lokalnega pomena na območju Občine Sežana.

3. Upravičenci:
– predlagatelji, ki imajo sedež oziroma prebivališče 

v Občini Sežana in imajo v lasti ali upravljanju kulturni 
spomenik, ki leži na območju Občine Sežana,

– predlagatelji, ki imajo sedež oziroma prebivali-
šče izven Občine Sežana in imajo v lasti ali upravljanju 
kulturni spomenik, ki leži na območju Občine Sežana.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalne-

ga pomena na območju Občine Sežana,
– pridobljeno ustrezno uradno dokazilo o lastništvu 

ali upravljanju kulturnega spomenika,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pri-

stojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije (OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gori-
ca) – kulturnovarstveni pogoji in/ali kulturnovarstveno 
soglasje,

– pridobljeno upravno dovoljenje (gradbeno dovo-
ljenje), če je za predvideno investicijo potrebno,

– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih 
virov financiranja (npr. Ministrstvo za kulturo) v višini 
najmanj 50 % stroškov obnove,

– pridobljena predračunska vrednost predvidene in-
vesticije s popisom del, pripravljena s strani gospodar-
skega sub jekta, registriranega za opravljanje tovrstnih 
dejavnosti,

– v primeru nabave materiala povezanega s pred-
videno investicijo, mora biti slednja usklajena s popisom 
del iz prejšnje alineje in pridobljena ponudba oziro-
ma predračun,

– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-
ne obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih 
razpisov, če so na njih sodelovali.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vode-

nje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Se-
žana.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predla-
gala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepo-
znih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnju-
jejo splošnih razpisnih pogojev.

6. Kriteriji in merila za sofinanciranje
Vloge, prispele na razpis, se na podlagi meril ovre-

dnotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine 
razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za so-
financiranje obnov kulturnih spomenikov in od števila 
točk, ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji, pri čemer 
je vrednost sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti 
obnove.

Merila in ovrednotenje posameznega merila v točkah za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:

Pomen objekta z vidika kulturne dediščine: število točk
kulturni spomenik lokalnega pomena je tudi vrednota državnega pomena 10
Stanje objekta: število točk
objekt je v zelo slabem stanju
(objektu grozi porušitev, potrebna je rekonstrukcija celote ali posameznih delov)

20

objekt je v slabem stanju
(potrebna so konservatorsko-restavratorska dela)

10

objekt je v solidnem stanju
(potrebno je redno investicijsko vzdrževanje)

5
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Pomen objekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti: število točk
večji pomen 20
manjši pomen 5
Obeležitev pomembnih zgodovinskih dogodkov oziroma obletnic: število točk
obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih in drugih dogodkov 10

Znesek sofinanciranja posamezne obnove kultur-
nega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih 
posamezni prijavitelj prejme ob vrednotenju, pomnoži 
z vrednostjo točke. Slednja pa se izračuna tako, da se 
skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov, 
izbranih za sofinanciranje.

7. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjeva-
nje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane obnove 
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim 
področjem ter predlagala višino sofinanciranja.

8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih 
spomenikov, je 20.000,00 EUR.

9. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti upravi-

čencem nakazana v proračunskem letu 2020. Upraviče-
nec mora najkasneje do 30. 11. 2020 oddati zahtevek za 
nakazilo sredstev s priloženim vsebinskim in finančnim 
poročilom ter ostalimi dokazili o izvedbi sanacijsko kon-
servatorskih posegov na kulturnem spomeniku.

Upravičenec, ki je oseba zasebnega prava ter je 
ustanovljen in deluje kot društvo, zasebni zavod ali usta-
nova in za katerega dodeljena proračunska sredstva ne 
presežejo 20.000,00 EUR, je upravičen do predplačila 
v višini 70 odstotkov. Upravičenec, ki je oseba javne-
ga prava ter je ustanovljen in deluje kot javni zavod, 
javni sklad, samoupravna narodna skupnost ali zborni-
ca, ki izvaja javna pooblastila po zakonu, je upravičen 
do predplačila v višini 30 odstotkov, ne glede na višino 
dodeljenih sredstev.

10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do 
vključno torka, 8. 9. 2020.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti 

nasled njo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno 

soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, OE Nova Gorica,

– dokazilo o lastništvu – zemljiško knjižni izpisek, ki 
ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva 
še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predloži-
ti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustre-
zno listino. Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg 
zemljiško knjižnega izpiska predložiti tudi uradno doka-
zilo o upravljanju.),

– ponudbo ali predračun predvidenih del z vsebo-
vanim popisom del oziroma ponudbo ali predračun za 
nabavljen material, povezan s predvideno investicijo in 
usklajen s popisom del,

– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na 
objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,

– izjava o točnosti podatkov,

– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela 

objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na 

sedežu Občine Sežana v pisarni št. 2B (pritličje stare 
občinske stavbe – vila Mirasasso). Razpis in obrazci 
so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: 
http://www.sezana.si.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, do vključno 
torka, 8. 9. 2020, v zapečatenem ovitku z napisom na 
sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
obnovo kulturnih spomenikov v Občini Sežana v letu 
2020«. Na hrbtni strani mora biti navedba predlagatelja: 
naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, naslov.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. 

Odpiranje se izvede predvidoma v četrtek, 10. 9. 2020. 
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neod-
prte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpi-
ranju se vodi zapisnik.

Strokovna komisija opravi strokovni pregled popol-
nih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, ki so 
navedeni v točki 6.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor 
vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom 
zavrže. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisna dokumentacija in so naštete v točki 11.

Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog 
prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev. 
Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega 
spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih 
posamezni prijavitelj prejme ob vrednotenju, pomnoži 
z vrednostjo točke. Slednja pa se izračuna tako, da se 
skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove 
kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov 
izbranih za sofinanciranje.

Strokovna komisija pripravljen predlog prejemnikov 
sredstev ter razdelitve razpisanih sredstev, skupaj z za-
pisnikom, predloži vodji notranje organizacijske enote, 
ki izda sklepe o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev. 
Zoper sklep o dodelitvi ali ne-dodelitvi je možna pritož-
ba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. 
O pritožbi odloči župan.

Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje ob-
činska uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 
8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogod-
be o sofinanciranju, ki jo z izbranimi upravičenci sklene 
župan, pravica do sofinanciranja preneha veljati.
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Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporab-
ljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

14. Informacije in pojasnila: dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri 
Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni 
št. 2B (pritličje stare občinske stavbe – vila Mirasasso), 
tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.

Občina Sežana

Št. 478-0073/2018-16 Ob-2604/20
Na podlagi določil 43. člena Zakona o lekarniški de-

javnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) 
in 14. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejav-
nosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 21/20) Občina Poljčane objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane
1. Koncedent: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 

2319 Poljčane.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: koncesija 

se podeli na podlagi Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarni-
ške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 21/20).

3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja 
koncesije

Predmet koncesije je opravljanje lekarniške dejavno-
sti, določene z Zakonom o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ 
(Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) v Občini Poljča-
ne na gravitacijskem območju naselij v Občini Poljčane. 
Poleg lekarniške dejavnosti, določene z zakonom, lahko 
koncesionar opravlja še naslednje dejavnosti:

– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja 
in ohranitev zdravja,

– izdelovanje galenskih izdelkov,
– pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejav-

nost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in 

varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom paci-

entov, k izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim 
pravnim in fizičnim osebam,

– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati fizične ali pravne 

osebe za podelitev koncesije
Koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti se lah-

ko, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja lekarni-
ško dejavnost, podeli fizični osebi, ki je nosilec oziroma 
nosilka lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
nosilec lekarniške dejavnosti), ali pravni osebi, v kateri 
ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi njen poslo-
vodja oziroma poslovodni organ, več kot 50 % delež 
v osnovnem kapitalu te osebe (v nadaljnjem besedilu: 
koncesionar). V času trajanja koncesijskega razmerja 
se lahko navedeni delež v osnovnem kapitalu pravne 
osebe prenese na drugo osebo ob spoštovanju določil 
zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.

Kandidat oziroma kandidatka za koncesionarja (v 
nadaljnjem besedilu: kandidat oziroma ponudnik) mora 

imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav 
članic Evropske unije, pri čemer pa mora imeti v Re-
publiki Sloveniji izpostavo v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe.

Kandidat mora, ob navedenih pogojih, izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

– pogoje, določene za vodjo lekarne ali imeti za-
posleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne, 
v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost in

– da je registriran pri pristojnem sodišču oziroma 
drugem registracijskem organu za izvajanje lekarniške 
dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali prav-
na oseba; če kandidat še nima ustrezne registracije, 
zadostuje pisna izjava, da bo uredil registracijo pred 
podpisom koncesijske pogodbe in

– da mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta konce-
sija po določilih zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,

– da bo v primeru podelitve koncesije na tem jav-
nem razpisu zagotovil vsaj 40 urni poslovni čas lekarne 
na teden.

Kandidat mora imeti zagotovljene ustrezne kadre, 
prostore in opremo, skladno z določili Pravilnika o po-
gojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 28/18, 71/18 in 5/20). Kandidat izpolnjuje pogoje gle-
de prostorov, kadrov in opreme za lekarno, če k ponud-
bi predloži izjavo, da bo izpolnil pogoje glede prostorov, 
kadrov in opreme v roku 45 dni po podpisu koncesijske 
pogodbe.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potreb-
no predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija doka-
zila. Koncedent pa lahko v postopku preverjanja ponudb 
od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na 
vpogled original.

Posameznega zahtevanega dokazila ponudnik ne 
more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nado-
mestno izjavo.

5. Pogoji financiranja lekarniške dejavnosti
Izvajanje koncesionirane lekarniške dejavnosti se 

bo financiralo iz javnih in zasebnih sredstev. Javna sred-
stva zajemajo plačila za opravljeno delo v okviru lekarni-
ške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstve-
nih zavarovanj.

Občina Poljčane za izvajanje lekarniške dejavnosti 
ne zagotavlja javnih sredstev.

6. Prostori za izvajanje lekarniške dejavnosti v občini
Za izvajanje lekarniške dejavnosti v občini zagotav-

lja koncedent lastna prostora, in sicer:
– poslovni prostor P-5 v pritličju poslovno stano-

vanjskega objekta na naslovu Bistriška cesta 60, 2319 
Poljčane, v izmeri 92 m2 (posamezni del stavbe z ID zna-
kom: del stavbe 779-594-17) in

– skladiščni prostor P-5 v poslovno stanovanjski 
stavbi na naslovu Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane, 
v izmeri 16 m2 (posamezni del stavbe z ID znakom: del 
stavbe 779-592-11).

Koncedent bo z izbranim ponudnikom sklenil 
najem no pogodbo za najem prostorov v lasti občine.

Ponudnik lahko za opravljanje lekarniške dejavnosti 
zagotovi lastne oziroma druge prostore. Prostori morajo 
izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o pogojih za 
izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18, 
71/18, 5/20).

7. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata
Za izbiro koncesionarja bodo uporabljena naslednja 

merila:
– strokovna usposobljenost,
– izkušnje in reference nosilca lekarniške dejav-

nosti,
– dostopnost lokacije.
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Koncedent bo izbral tistega ponudnika, ki bo na 
podlagi postavljenih meril, dosegel najvišje število točk.

Če bosta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov, 
na podlagi postavljenih meril, dosegla enako število 
točk, bo imel prednost ponudnik, ki bo dosegel večje 
število točk pri merilu izkušnje in reference nosilca lekar-
niške dejavnosti. Če bosta dva ali več najbolje ocenjenih 
ponudnikov dosegla enako število točk, tudi na podlagi 
slednjega merila, se bo izvedel žreb.

8. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerje bo sklenjeno za 30 let z začetkom po sklenitvi 
pogodbe o koncesiji za opravljanje lekarniške dejav-
nosti.

9. Rok za začetek izvajanja lekarniške dejavnosti 
na podlagi koncesije: izbrani ponudnik bo moral začeti 
izvajati lekarniško dejavnost v roku 45 dni po podpisu 
koncesijske pogodbe, v nasprotnem primeru se bo kon-
cesija odvzela z odločbo.

10. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni sple-
tni strani Občine Poljčane (www.poljcane.si) v katalo-
gu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in 
razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo 
javne razpise/naročila« in v tajništvu Občine Poljčane 
ves poslovni čas, ki je: v ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. 
do 13. ure.

11. Oddaja ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti oseb-

no ali po pošti do razpisnega roka v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 
Poljčane.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Ponudba: Koncesija za opravljanje lekarniške 
dejavnosti«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 7. 9. 
2020 do 12. ure.

Ponudbe morajo, ne glede na način dostave (oseb-
no ali po pošti), prispeti v tajništvo Občine Poljčane, do 
zgoraj navedenega datuma in ure, sicer bodo štele za 
prepozne.

12. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora oddati ponudbo na obrazcih v razpi-

sni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav 
tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma 
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumen-
tacije.

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izja-
ve predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih po-
gojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne bodo 
upoštevali.

13. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: 
vse prispele ponudbe se bodo odpirale na javnem odpi-
ranju, ki bo potekalo dne 7. 9. 2020 ob 13. uri, na sede-
žu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, 
v sejni sobi.

14. Postopek izbire koncesionarja
Izbira koncesionarja se opravi po določbah Od-

loka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini 
Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/20) ob 
uporabi določil zakona, ki ureja lekarniško dejavnost.

Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje z Odlokom o predmetu in pogo-
jih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
lekarniške dejavnosti v Občini Poljčane (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 21/20) in zakonom, ki ureja lekar-
niško dejavnost, določene pogoje.

Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo vodila razpisna 
komisija, imenovana s sklepom župana Občine Poljča-
ne (v nadaljevanju: komisija). Komisija bo ocenjevala 
in izbirala izključno le veljavne ponudbe. Veljavne bodo 
tiste ponudbe, ki bodo pravilne, pravočasne in popolne.

Ponudba je pravilna, če je pravilno opremljena. Po-
nudba je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če 
prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in ure, 
določene v tem javnem razpisu. Ponudba je popolna:

– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane po-
goje,

– če je podana za razpisano krajevno območje iz-
vajanja storitev,

– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojne-

mu upravnemu organu. Koncesija bo podeljena z uprav-
no odločbo.

Prepozne ponudbe bo komisija zavrgla s sklepom, 
nepravilne in nepopolne ponudbe ter ponudbe, ki ne 
bodo ustrezale pravilom pri oddaji ponudbe in ponudbe 
ponudnikov, ki ne bodo izbrani, pa bo zavrnil pristojni 
upravni organ z upravno odločbo, ki jo bo posredoval 
vsem ponudnikom.

Dopolnjevanje ponudb po preteku razpisnega roka 
ni možno.

Koncedent si pridružuje pravico, da koncesije, na 
podlagi tega javnega razpisa ne podeli, v primeru, da 
komisija ugotovi, da nihče od ponudnikov ni primeren 
za podelitev koncesije. Svojo ugotovitev mora komisija 
utemeljiti.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
z izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije, ki jo bo 
izdal pristojni organ občine v roku 30 dni od odpiranja 
prijav.

15. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani prija-

vitelji dobijo pri kontaktni osebi: Spomenki Vodopivec, 
univ. dipl. prav., tel. 02/80-29-224 ali 040/640-044, e-po-
šta: spomenka.vodopivec@poljcane.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji 
posredovati po e-pošti na naslov: spomenka.vodopi-
vec@poljcane.si ali obcina@poljcane.si.

Koncedent bo vse odgovore na zastavljena vpra-
šanja objavil na uradni strani Občine Poljčane (www.
poljcane.si) v katalogu informacij javnega značaja pod 
rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu 
s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.

16. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumenta-
cije: koncedent si pridružuje pravico, da najkasneje štiri 
dni pred potekom roka za oddajo ponudbe spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine 
Poljčane (www.poljcane.si) v katalogu informacij javne-
ga značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumen-
tacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naro-
čila«. Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal 
rok za oddajo ponudbe, da bo ponudnikom omogočil 
upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne 
dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo ponudbe se 
pravice in obveznosti koncedenta in vlagateljev vežejo 
na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega 
roka za oddajo ponudbe.

17. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani kandidat 
bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za izvajanje lekar-
niške dejavnosti v roku 15 dni po dokončnosti upravne 
odločbe o izbiri koncesionarja.

Občina Poljčane
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2594/20
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo), v zvezi s 30. in 31. členom 
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) 
ter na podlagi 1. sklepa korespondenčne seje Sveta za-
voda z dne 15. 7. 2020 razpisujemo prosto delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda
Za direktorja/direktorico javnega zavoda za izobraže-

vanje odraslih je lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za 

pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izo-
brazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z za-
konom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izo-
braževanja,

– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izo-
braževanja in

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta v izobraževanju odraslih.

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan 
kdor:

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo petih let. 

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zapo-
slitvi za določen čas petih let.

Kandidati/-ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, 
kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda, 
vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in po-
trdilom sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski 
postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na 
razpis za direktorja« v osmih dneh po objavi razpisa (rok 
začne teči naslednji dan po objavi razpisa) na naslov: CDI 
Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljub ljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev 
od dneva objave razpisa.

Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Št. 701-47/2020 Ob-2595/20
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega 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, 23/17 in 36/19; ZDT-1)

a) 1 prosto mesto višjega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju in

b) 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca  
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-

ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje 
na mesto višjega državnega tožilca, določene v 26. čle-
nu ZDT-1.

K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenova-
nje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene 
v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski 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 tožil-
ca, 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, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2596/20
Svet zavoda Osnovne šole Podgora Kuteževo raz-

pisuje na podlagi sklepa sveta zavoda Osnovne šole 
Podgora Kuteževo z dne 16. 7. 2020, delovno mesto

ravnatelja
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, 
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64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2020
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Podgora 
Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Podgora Kuteževo

Št. 9000-3/2020-7 Ob-2610/20
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših ob-

čanov Ljub ljana Vič - Rudnik (v nadaljevanju: dom), 
št.: 0140-2/2013-4 z dne 11. 8. 2016 in na podlagi skle-
pa sveta zavoda z dne 5. 8. 2020 Svet Doma starejših 
občanov Ljub ljana Vič - Rudnik (v nadaljevanju: svet) 
razpisuje delovno mesto za

direktorja
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo 

na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet Doma starejših občanov Ljub ljana Vič - 
Rud nik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljub ljana, objavlja 
javni razpis za direktorja Doma starejših občanov Ljub-
ljana Vič - Rudnik, za mandatno obdobje 2021–2025.

3. Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, 
ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, do-
ločene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). Izpol-
njevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi 
dokazili (diploma o končani izobrazbi, potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu, uradna dokazila o delovnih 
izkušnjah, diplomo o opravljenem programu za vodenje 
socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora kandidat 
opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena).

4. Želena so znanja s področja organizacije in vo-
denja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) de-
javnosti, znanja s področja projektnega planiranja in 
strateškega vodenja, znanja s področja gerontologije in 
psihiatrije starostnika, znanja za delo z računalnikom. 
Kandidati pisni prijavi priložijo tudi izdelan program (vi-
zijo) za vodenje zavoda.

5. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju 
razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis.

6. Izpolnjevanje pogojev pod točko 4 morajo kandi-
dati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.

7. Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za po-
slovnost ter delo z ljudmi.

8. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju 
pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, 
ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali na-
slednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, 
če je bilo soglasje ministra izdano prej oziroma skladno 
s 56. členom Zakona o socialnem varstvu.

9. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati v zaprti 
ovojnici dostavijo do vključno 17. 8. 2020 najpozneje 
do 15. ure na naslov: Svet Doma starejših občanov 
Ljub ljana Vič - Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom »razpis za direktorja« in s pripisom 
»ne odpiraj«.

10. Prepozno prispele prijave se ne bodo obrav-
navale in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz 
ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. 
Nepopolnih prijav kandidatov Svet DSO Ljub ljana Vič - 
Rudnik ne bo obravnaval.

11. Svet DSO Ljub ljana Vič - Rudnik bo kandidate 
vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je 
obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.

12. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za kate-
rega bo ugotovil, da je najbolj strokovno usposobljen za 
opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja (sklad no 
s 15. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih).

13. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona 
o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.

14. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem 
roku.

Svet Doma starejših občanov  
Ljub ljana Vič - Rudnik

 Ob-2611/20
Na podlagi 30. člena Statuta Kemijskega inštituta 

objavljamo javni razpis za imenovanje

pomočnika/-ce direktorja za splošne zadeve
Pomočnika/-co direktorja imenuje direktor Kemij-

skega inštituta za čas svojega mandata.
Posebne zahteve:
– univerzitetna (VII/2) stopnja pravne izobrazbe in 

opravljen pravniški državni izpit,
– vsaj pet let ustreznih strokovnih izkušenj in tri leta 

izkušenj na vodilnih položajih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom/-kam na voljo v kadrov-

ski službi Kemijskega inštituta, na tel. 01/47-60-217.
Dela in naloge:
– sooblikovanje poslovne politike Inštituta,
– oblikovanje in vodenje politike Inštituta na podro-

čju služb, ki jih pokriva,
– vodenje in koordinacija služb in funkcij, ki jih po-

kriva,
– nadzor nad pripravo in izvajanjem posamičnih 

pravnih aktov,
– koordinacija aktivnosti splošnih služb z organiza-

cijskimi enotami Inštituta,
– skrb za sodne in upravne postopke,
– izvajanje najzahtevnejših pravnih nalog,
– druga dela po navodilih nadrejenega.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z iz-

kušnjami iz organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovalno 
ali razvojno dejavnostjo in osebe z izkušnjami pri delu 
v javnih zavodih ali primerljivih organizacijah.

Trajanje zaposlitve: do izteka mandata direktorja, ki 
izteče dne 4. 11. 2025, s štirimesečno poskusno dobo in 
z možnostjo ponovnega imenovanja.
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Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 22. 8. 
2020 na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 
Ljub ljana, z oznako »Razpis – Pomočnik/-ca direktorja 
za splošne zadeve«.

Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v 8 dneh 
od dneva odločitve.

Kemijski inštitut

 Ob-2612/20
Na podlagi 30. člena Statuta Kemijskega inštituta 

objavljamo javni razpis za imenovanje

pomočnika/-ce direktorja za ekonomsko-finančne 
zadeve

Pomočnika/-co direktorja imenuje direktor Kemij-
skega inštituta za čas svojega mandata.

Posebne zahteve:
– univerzitetna (VII/2) stopnja ekonomske izobrazbe,
– vsaj pet let ustreznih strokovnih izkušenj in tri leta 

izkušenj na vodilnih položajih,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Informacije so kandidatom/-kam na voljo v kadrov-

ski službi Kemijskega inštituta, na tel. 01/47-60-217.
Dela in naloge:
– sooblikovanje poslovne politike Inštituta,
– vodenje finančne politike Inštituta,
– vodenje in koordinacija ekonomsko-finančnega 

sektorja,
– vodenje priprave obdobnih poročil za notranje in 

zunanje uporabnike,
– vodenje priprave finančnih planov,
– druga dela po navodilih nadrejenega.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z iz-

kušnjami iz organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovalno 
ali razvojno dejavnostjo in osebe z izkušnjami pri delu 
v javnih zavodih ali primerljivih organizacijah.

Trajanje zaposlitve: do izteka mandata direktorja, ki 
izteče dne 4. 11. 2025, s štirimesečno poskusno dobo in 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite do 22. 8. 
2020 na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 
Ljub ljana, z oznako »Razpis – Pomočnik/-ca direktorja 
za ekonomsko-finančne zadeve«.

Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v 8 dneh 
od dneva odločitve.

Kemijski inštitut
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Št. 302-8-0/2020/3 Ob-2613/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

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

spremembo
Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam  
za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju 

aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, 
podjetnosti in inovativnosti med mladimi  

v letih 2020/2021,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/20 z dne 

15. 5. 2020.
V Javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za 

dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za 
spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti 
med mladimi v letih 2020/2021, se spremeni prvi odsta-
vek točke »7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpola-
go«, tako, da se glasi:

»7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za finan-

ciranje tega javnega poziva je največ 245.500,00 EUR 
v proračunskem letu 2020.«

Vsa ostala določila javnega poziva ostanejo ne-
spremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-2602/20
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) ter 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 69SUB-SOCOB19
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav  

z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso  
v stanovanjskih stavbah

Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finanč-
ne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo 

Druge objave

starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na 
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, 
št. 32/19) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 
2.000.000,00 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2603/20

Na podlagi prvega odstavka 146. d člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na splet-
ni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/uplo-
ad/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski 
javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 74SUB-OB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov energije  
in večje energijske učinkovitosti  

stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne 

spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19) se spremeni 
tako, kot sledi:

Besedilo 2.a) točke (»Vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem po-
zivu znaša 36.900.000,00 EUR, pri čemer je 
24.400.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne 
spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zame-
njavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napra-
vami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na 
območju celotne Republike Slovenije vključno z ob-
činami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost 
zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim 
energetskim konceptom ni določen drug prednostni 
način ogrevanja.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Št. 101-6/2020-2 Ob-2371/20
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te odloč-

be hrani statut SINDIKATA SKUPINE ARRIVA SDPZ. 
Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta sindikata po-
stane sindikat pravna oseba.

Popolno ime sindikata je SINDIKAT SDPZ SKUPI-
NE ARRIVA, s sedežem v Mariboru, Meljska cesta 97.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 
5/2020 z dne 2. 6. 2020.

Identifikacija – matična številka sindikata je 
2595915000.

Št. 101-64/2019-5 Ob-2535/20
Pravila/statut sindikata Sindikat podjetja Velo Ljub-

ljana, Celovška c. 150, 1000 Ljub ljana, se izbrišejo iz 
evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub ljana, 
Izpostavi Šiška, z naslednjimi podatki: zaporedna števil-
ka vpisa v evidenco: 26, ime sindikata: Sindikat podjet-
ja Velo Ljub ljana, Celovška c. 150, 1000 Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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Št. 38141-2/2019/33 Ob-2608/20
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Re-

publike Slovenije v zvezi z javnim razpisom, uvedenim 
s sklepom o ponovni uvedbi javnega razpisa za dodeli-
tev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifu-
zijo za lokalne radijske programe št. 38141-2/2019/10, 
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 
2019 (Ob-3183/19), sprejema naslednji sklep:

Ponovno uvedeni javni razpis za dodelitev radij-
skih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za 
lokalne radijske programe, ki je bil dne 18. 10. 2019 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 62, nanaša pa se na 
oddajne točke Lendava 103,3 MHz, Solčava 93,8 MHz, 
Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz, Stari 
trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz, se ustavi. Iz ugotovitev 
Komisije za vodenje javnega razpisa v Poročilu o pre-
gledu ponudb izhaja, da na predmetni javni razpis, ki se 
nanaša na oddajne točke Lendava 103,3 MHz, Solčava 
93,8 MHz, Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz, 
Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz, ni prispela niti ena 
ponudba, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, o čemer je 
bilo odločeno z ustreznimi odločbami. Radijske frekven-
ce na oddajnih točkah Lendava 103,3 MHz, Solčava 
93,8 MHz, Cerknica 2 101,0 MHz, Osilnica 2 89,5 MHz, 
Stari trg 87,9 MHz in Fara 102,3 MHz ostanejo nedo-
deljene.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 552/2008 Os-2327/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne 
lastnine na stavbi št. 657-875, z naslovom Prešernova 
ulica 18, Maribor, stoječi na parceli št. 657 1003/1, ki 
teče na predlog predlagatelja FISSIM d.o.o., Prešerno-
va ulica 1, Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka Marija 
Topolovec Polajnko, Ljub ljanska ulica 3a, Maribor, zoper 
nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica he-
roja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom priglasitelja 
Alena Planinšec, Ulica 30. maja 22, Limbuš, za vzposta-
vitev pravnega naslova, 17. 6. 2020 izdalo sklep o začet-
ku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: darilna 
pogodba z dne 28. 7. 2014, sklenjena med darovalcem 
Danielom Planinšcem, stanujočim Ulica 30. maja 22, 
Limbuš in obdarjencem Alenom Planinšcem, stanujočim 
Ulica 30. maja 22, Limbuš, s katero je darovalec obdar-
jencu podaril stanovanje št. 3 v pritličju stavbe na naslovu 
Maribor, Prešernova ulica 18, v skupni izmeri 110,48 m² 
in dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenca.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist priglasitelja Alena Planinšca.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0237 In 326/2012 Os-1779/20
Izvršilna zadeva upnice Sberbank banke d.d. (prej 

Banka Volksbank d.d.), Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji 
d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljub ljana, proti dolžniku: Seiko-
mar špedicija in agencija, d.o.o., Ankaranska cesta 5B, 
Koper - Capodistria; Seiko Scagnetti Furman, Ankaran-
ska cesta 5B, Koper; Rok Kunaver, Črna vas 89, Črna 
vas; Grega Kunaver, Črna vas 89, Črna vas, zaradi 
izterjave 89.972,48 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
In 326/12 z dne 11. 3. 2020 dolžnici Seiko Scagnetti Fur-
man, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, Koper - 
Capodistria - dostava, ki je neznanega bivališča, postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Gianija Flega iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil drugi dolžnici postavljen na 
podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Objave sodišč

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2020

II N 70/2020 Os-2362/20
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 

mag. Miheli Pašek v nepravdni zadevi predlagateljice San-
dre Bedok, Principova ulica 1, Maribor, ki jo zastopa Odve-
tniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p. d.o.o. iz Ljub ljane, 
proti nasprotnemu udeležencu Edgardu Dalessandro, Via 
Giovanni Boccaccio 580, Sesto San Giovanni, Italija, zara-
di razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 70/2020, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Jernej Kokalj, Ulica heroja Bračiča 15/I, 
2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2020

II N 412/2019 Os-2462/20
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni so-

dnici – svétnici mag. Mirjani Horvat Pogorelec v ne-
pravdni zadevi predlagatelja Elvedina Šalja, EMŠO: 
2406998500153, Žolgarjeva 12, Maribor, ki ga zastopa 
Vanja Jelen Polanc, odvetnica iz Maribora, proti nasprot-
ni udeleženki Samanti Šalja, EMŠO: 0312997505443, 
Ahrweiler str. 22, Bad Neuenatto, Ahrweiler, Nemčija, ter 
Baballoq Pemishte 205, Kosovo, zaradi razveze zakon-
ske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika nasprotni 
udeleženki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravd-
nem postopku (ZNP-1), sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 412/2019, se 
za začasno zastopnico nasprotni udeleženki postavi od-
vetnica Tanja Kompara, Tyrševa ulica 4, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno ude-
leženko, dokler nasprotna udeleženka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2020

P 22/2020 Os-2456/20
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi to-

žeče stranke: 1. Darja Trebec in 2. Danilo Trebec, oba 
Famlje 35, 6217 Vremski Britof, ki ju zastopa odvetnik 
Dragan Sikirica iz Odvetniške pisarne Sikirica d.o.o. iz 
Sežane, zoper toženo stranko: Franc-Karlo Cetin, ro-
jen: 23. 12. 1925, Celle Bonpland 1241, Buenos Aires, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 108 / 7. 8. 2020 / Stran 1777 

Argentina, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa 
odvetnik Miha Matijević iz Sežane, zaradi pridobitve la-
stninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 2.500,00 €) 
po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega 
zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku, toženi stranki Francu-Karlu Ce-
tinu, rojen: 23. 12. 1925, Celle Bonpland 1241, Buenos 
Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča, s sklepom 
z dne 14. 7. 2020 postavilo začasnega zastopnika, in 
sicer odvetnika Miha Matijevića, Partizanska cesta 101, 
6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku za-
stopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 49/2020 Os-2291/20

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Janku 
Goričar, roj. 11. 12. 1950, umrlem 11. 2. 2020, nazadnje 
stanujočem Trubarjeva cesta 13, Grosuplje, sodišče za 
potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim 
dedičem.

Po doslej znanih podatkih je zapustnik imel mamo, 
dva brata in hči, vendar so se vsi odpovedali dedovanju.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku 1 leta bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 17. 6. 2020

D 232/2018 Os-2318/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Andreji Kragl, rojeni 15. 11. 1954, 
nazadnje stanujoči Žirovnica 45, ki je umrla dne 26. 6. 
2018.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 6. 2020

D 141/2019 Os-2476/20

Mario Bossi/Božič, sin Antona, roj. 2. 10. 1915 iz 
Italije, Via Zara 34, Trst, je dne 29. 5. 2004 umrl in ni 
zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugoto-
vilo, da je bil zapustnik poročen z Albino Brazzati, pri 
čemer sodišče ne razpolaga z njenimi podatki, prav tako 
sodišču niso znani njuni morebitni potomci.

Glede dedičev v drugem dednem redu je sodišču 
znano, da je zapustnik imel brata Valerija Božiča in Sreč-
ka Božiča ter sestri Angelo Božič, por. Gregorič (živečo 
v Argentini) in Rozalijo Božič, por. Pečarič, ki so že vsi 
davno pokojni. V njihove pravice so vstopili njihovi po-
tomci oziroma dediči, pri čemer sodišču niso vsi znani.

Glede na zgoraj navedeno, sodišču ni znan obstoj 
oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega ded-
nega reda oziroma v primeru neobstoja le-teh, sodišču 
ni znan obstoj vseh oseb, ki bi sodile v krog zakonitih 
dedičev drugega dednega reda.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik za poseben 
primer Anton Medved, Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2020

D 55/2020 Os-2330/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojni Antoniji Vrbnjak, rojena 26. 10. 1937, rojena 
Vrbnjak, EMŠO 2610937505213, državljanka RS, na-
zadnje stanujoča Mala Nedelja 44, Mala Nedelja, ki je 
umrla 23. 2. 2020.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 23. 6. 2020

II D 2039/2018 Os-2230/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, Rudolfu Polajžarju, roj. 11. 12. 1954, 
drž. RS, samskem, nazadnje stan. Zagrebška cesta 72, 
umrlem 22. 9. 2018, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini 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 predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
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Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2020

II D 859/2018 Os-2307/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-

nim sodiščem v Mariboru, po dne 17. 4. 2018 umrlem 
Vihar Borutu, roj. 19. 1. 1950, drž. RS, razvezanem, 
upokojencu, nazadnje stan. Strossmayerjeva ulica 32, 
Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku dediči 
III. dednega reda neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica v skladu z 206. členom Zako-
na o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2020

I D 1193/2018 Os-2331/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Darku Žnidar, 

roj. 15. 12. 1962, umrl 28. 6. 2018, drž. RS, razvezan, 
nazadnje stan. Ulica bratov Greifov 20, Maribor, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina 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 upni-
ka: (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-
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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2020

D 264/1957 Os-2320/20
Pred naslovnim sodiščem teče postopek izdaje do-

datnega sklepa po pokojni Marijani Rutar, Klanec 9, Tol-
min, pokojnega Janeza, rojena 15. 5. 1872, ki je umrla 
28. 9. 1957.

V njeno zapuščino sodi tudi:
– skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 1227/1, 

1227/2, 1225/1, 457, 465, 454/2, 455, 456, 469/2, 

1235/13, 1235/14, 1235/15, 1235/16, 1235/17, 1235/18, 
1235/19, 1235/20, 1235/7, 1235/8, 1239/3, 1239/4, 
1240/3, 1240/4, 475, 474/2, 474/1, 477/4, 477/3, 417, 
269, 105, 194/1, 99/2, 486/2, 1237/5, 1237/6, 467/14, 
467/16, 467/15, 1237/4, 467/11, 887/1, 865, 698, 1200, 
1202, 1247, 1246, 556/2, 1249, 1244/1, 86/1, 86/2, 
1236/3, 1236/4, 1236/5, 1243, 1286/1, 1286/2, vse 
k.o. 2248 Tolmin;

– skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 
354/139, 354/138, 354/137, 354/133, 354/132, 354/131, 
437/13, 488/6, 132/8, vse k.o. 2234 Zatolmin;

– skupni delež pri nepremičnini, parc. št. 194/2, 
k.o. 2248 Tolmin;

– skupni delež do 5/100 pri nepremičnini, parc. 
št. 83/1, k.o. 2248 Tolmin.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima vseh podatkov o teh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se bo poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 6. 2020

D 199/2018 Os-2321/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Jožefu Komacu, sinu Andreja, rojenem 21. 11. 
1892, z zadnjim stalnim prebivališčem v Trenti št. 42, 
kjer je umrl 23. 3. 1984.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnika, da se v roku enega leta od njegove objave 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju 
zapustnika odločilo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 6. 2020

Oklici pogrešanih

N 14/2020 Os-1945/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku nepravdna 

zadeva predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčiče-
va ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, 
Zunanji oddelek v Celju, proti nasprotnemu udeležencu 
Jerneju Zajc, Zagrad 71, Radeče, zaradi razglasitve po-
grešanega za mrtvega.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je na podlagi 
kupne pogodbe z dne 27. 3. 1906 v korist Jerneja Zaj-
ca, Zagrad 71, Radeče, vknjižena lastninska pravica pri 
nepremičninah katastrska občina 1864 Svibno, parceli 
739/1 in 739/3. Kasnejši podatki o pogrešanem ne ob-
stajajo.

Sodišče poziva pogrešanega Jerneja Zajca, da se 
oglasi, in vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to 
sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, 
sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2020
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Drugo preklicujejo

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-5-4523/2016, iz-
dano na ime Jokić Aleksa, veljavnost od 24. 10. 2016 do 
23. 9. 2020. gnc-341944

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-4618/2018, iz-
dano na ime Kamić Emrah, veljavnost od 21. 9. 2018 do 
23. 9. 2020. gnb-341945

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-2738/2016, iz-
dano na ime Kostadinović Siniša, veljavnost od 29. 6. 
2016 do 23. 9. 2020. gnz-341946

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-4-5825/2018, iz-
dano na ime Kuzmanov Predrag, veljavnost od 23. 11. 
2018 do 23. 9. 2020. gny-341947

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-4336/2019, iz-
dano na ime Marković Slobodan, veljavnost od 31. 7. 
2019 do 23. 9. 2020. gnx-341948

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-3-3401/2018, iz-
dano na ime Palić Haris, veljavnost od 6. 7. 2018 do 
23. 9. 2020. gnw-341949

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-433/2020, iz-
dano na ime Stanojević Boro, veljavnost od 20. 1. 2020 
do 23. 9. 2020. gnv-341950

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-4523/2016, iz-
dano na ime Bećić Eldin, veljavnost od 24. 10. 2016 do 
3. 2. 2020. gnu-341951

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/RB67-2-3698/2016, iz-
dano na ime Hodžić Amel, veljavnost od 14. 9. 2016 do 
30. 6. 2018. gnt-341952

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-4-5602/2017, iz-
dano na ime Kamić Emrah, veljavnost od 1. 10. 2017 do 
18. 5. 2018. gns-341953

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-4153/2019, iz-
dano na ime Mehić Edin, veljavnost od 22. 7. 2019 do 
30. 9. 2019. gnr-341954

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-3-435/2019, iz-
dano na ime Stanojević Boro, veljavnost od 4. 2. 2019 
do 31. 1. 2020. gnq-341955

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-5334/2019, iz-
dano na ime Varupa Edin, veljavnost od 23. 9. 2019 do 
31. 3. 2020. gnp-341956

Preklici

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-3-2812/2019, iz-
dano na ime Varupa Safet, veljavnost od 6. 5. 2019 do 
30. 11. 2019. gno-341957

ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, 
potrdilo za voznika, št. 013937/SŠD67-2-2192/2018, iz-
dano na ime Živanić Mijodrag, veljavnost od 26. 4. 2018 
do 30. 4. 2019. gnn-341958

Frank Miha, Unec 94b, Rakek, certifikat NPK Se-
kač, Traktorist, izdajatelj SGLŠ Postojna. gnj-341962

GEOTMIN d.o.o., Trg tigrovcev 4, Tolmin, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500036072001, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Mlekuž Danilo. gnk-341936

Kočan Admir, Gostičeva cesta 43, Radomlje, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu NPK varnostnik, 
št. 0843620-068-2011-68225/08436261, izdajatelj Zbor-
nica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leto 
izdaje 2011. gnf-341941

Korpar Boštjan, Fala 8a, Selnica ob Dravi, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500048402000, izdal Cetis 
Celje d.d. gni-341938

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: KOTO 
pro izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub ljana 
Ljub ljana, Agrokombinatska cesta 80, z oznako 18. 
gnm-341959

KRAPŠE, d.o.o., Tržaška cesta 23, Maribor, iz-
vod licence, št. GE010737/03956/007, za vozilo reg. 
št. MB GP 887, veljavnost do 28. 7. 2024. gnj-341937

KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA, GRE-
GORČIČEVA CESTA 8 A, Ilirska Bistrica, štampiljko 
pravokotne oblike, z vsebino: KRAŠKE LEKARNE ILIR-
SKA BISTRICA. gne-341942

Kupec Pavel, Harje 20, Laško, izkaznico za vojnega 
veterana, št. F4181, izdajatelj Upravna enota Laško, leto 
izdaje 2002. gnd-341943

Moljk Matej, Pavšičeva ul. 42a, Logatec, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500003726002, izdal Cetis 
Celje d.d. gni-341963

OKOLJE Piran, d.o.o., ARZE 1B, Piran – Pirano, 
izvod licence, št. G009707/00928/007, za vozilo reg. 
št. KP EM883, veljavnost do 6. 4. 2023. gnl-341935

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, 
Ljub ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: 
PETROL 72 Petrol d.d., Ljub ljana 1000 Ljub ljana, Du-
najska cesta 50. gnk-341961

SOPDO d.o.o., V Varde 32, Ljub ljana-Črnuče, iz-
vod licence, št. GE010839/08531/003, za vozilo reg. 
št. LJ 01-LZP, veljavnost do 23. 7. 2023. gnh-341939

SOPDO d.o.o., V Varde 32, Ljub ljana-Črnuče, iz-
vod licence, št. GE010839/08531/006, za vozilo reg. 
št. LJ 03-LUR, veljavnost do 23. 7. 2023. gng-341940

STERMO d.o.o., Stegenškova ulica 6, Celje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500034315001, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Anton Stermecki. gnl-341960
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