Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis,
sn=Stroligo, serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2020.10.30 18:28:06 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

157

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

30. 10. 2020

ISSN 1318-9182

Javni razpisi
Št. 4300-12/2020/5

Ob-3196/20

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
spremembo
Javnega razpisa za spodbujanje ponovne
vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije
V Javnem razpisu za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije (Uradni list RS,
št. 155/20 z dne 26. 10. 2020) se točka 5.1 »Splošni
pogoji za kandidiranje« spremeni tako, da se sedaj glasi:
1. »Prijavitelj ima prometne pravice za opravljanje
mednarodnega rednega prevoza potnikov v zračnem
prometu na razpisani liniji.
2. Prijavitelj ima vsa dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega prevoza potnikov v zračnem prometu (spričevalo letalskega prevoznika – AOC, zavarovalno
polico skladno z Uredbo (ES) 785/20041, operativno
licenco ali dovoljenja operatorja iz tretje države, če ima
prijavitelj sedež poslovanja v tretji državi (TCO – third
country operator certificate).
3. Prijavitelj ni na seznamu letalskih prevoznikov
Evropske komisije, ki ne izpolnjujejo varnih standardov, objavljenem na https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en.·
4. Pri dodelitvi pomoči je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ne bo presegla zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/I) oziroma v primeru potrditve
Evropske komisije v zvezi s priglašeno shemo Slovenije na podlagi točke 3.1 Začasnega okvira (št. priglasitve:
SA.59124).
5. Prijavitelj ni bilo podjetje v težavah skladno z
18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU2 na dan 31. 12.
2019.
1
Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje
2
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva
pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov
(UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018, str. 53).
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6. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom
Skupnosti.
7. Prijavitelj ima za vročanje dokumentov pooblaščeno pravno ali fizično osebo s poslovnim naslovom
ali bivališčem v Republiki Sloveniji (pooblaščenec za
vročitve)3 ali ima v Republiki Sloveniji ustanovljeno podružnico.
8. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
(v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje
se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne
oddaje vloge 4.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 3301-007/2019

Ob-3171/20
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7.
2020 (Ob-2579/20), ki se glasi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, v podpoglavju
1.1 »Višina in vir sredstev« se spremeni skupni razpisani znesek, ki znaša 7.200.000,00 EUR, kot sledi v
nadaljevanju:
Znesek v EUR

Iz postavke za leto

Oblika sredstev

7.200.000,00

2020

Posojilo

Vir sredstev
Namensko premoženje

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, v podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa
se črta:
– rok do 2. 11. 2020.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 41001-1185/2019-32

Ob-3168/20

V skladu z določili 35. člena Statuta Mestne občine
Maribor (MUV št. 10/2011 s spremembami) izdajam
sklep
o razveljavitvi Javnega razpisa za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Maribor
za leto 2020 – 2. del
I. Razveljavi se Javni razpis za sofinanciranje let
nega programa športa v Mestni občini Maribor za leto
3
Pooblaščenec za vročitve je potreben za pospešitev
postopkov obravnave vloge v primerih, da ima potencialni
prijavitelj sedež v drugi državi.
4
Samo za prijavitelje, ki so registrirani v Sloveniji.

Slovenski regionalno
razvojni sklad
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2020 – 2. del, št. 41001-1185/2019-25 z dne 17. 9. 2020,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 128 dne 25. 9. 2020.
II. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Mestna občina Maribor
Št. 3310-19/2020/2

Ob-3202/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in pod
ukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16,
66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20
in 152/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
16. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2020
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke
prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.015.046 EUR. Od
tega:
– 415.046 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B)
ter
– 3.600.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih
oseb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.761.284,50 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 2.253.761,50 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Cilj podukrepa:

Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Vloga na javni razpis:

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

Začetek vnosa vlog in zaključek
javnega razpisa:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno
27. januarja 2021, 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 Ljubljana, tel. 01/58077-92, fax. 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije
(Priloga 1 razpisne dokumentacije)
2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne in kolektivne
naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. in 7. točke prvega
odstavka 5. člena Uredbe.
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2. Naložbe iz prejšnje točke so naložbe v:
– ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi
objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup
pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije
za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za
gnojenje),
– ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za
krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske
mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za
prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup
pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme
za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.
3. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji
iz drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz
pod č), pete in osme alineje pod d), pod e) in pod f)
2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.
4. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni
proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz
Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije,
UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje
primarnih kmetijskih proizvodov ter njihova priprava s
strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo se šteje
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna
zaščita pred gnitjem in pakiranje.
5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v
9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost
naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen 6. členu
Uredbe.
2. Za namen podukrepa 4.1 Podpora za naložbe
v kmetijska gospodarstva se šteje, da je mladi kmet
fizična oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 6. člena Uredbe ustrezno poklicno znanje in
usposobljenost, kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18,
50/19 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade
kmete), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva
ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri
leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s
kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja
se izkazuje na podlagi:
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a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov 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 kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba, se
v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. člena Uredbe
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična
oseba iz 2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred
vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov
glasovalnih pravic v tej pravni osebi.
6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe mora izpolnjevati pogoje iz osmega do
trinajstega odstavka 6. člena Uredbe.
7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2020.
8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupina kmetov) v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen v
3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z
dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči na 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. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1). Izpolnjevanje pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izjava
o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«.
9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni
dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega,
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe, se izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in
23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni
zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba
naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
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količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vred
nosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen pogojev iz 3. točke 10. člena Uredbe, ter pogoje iz prvega
odstavka 94. in 101. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o
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 poslovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe. Če je
naložba namenjena prvi prodaji primarnih kmetijskih
proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem v
skladu z 2. točko 12. člena Uredbe, mora biti to razvidno
iz poglavja poslovnega načrta, ki ureja trženje;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2019 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi na javni
razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta z navedbo
konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 ali M 1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov,
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo
oprema nameščena;
e) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z
navedbo njegovih konstrukcijskih elementov. Izris mora
upravičenec priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100;
f) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe 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;
g) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe za leto 2019 znaša 10.639,56 eurov oziroma
11.286,96 eurov za leto 2020;
h) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje 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;
– potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
i) izpolnjevanja pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
j) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela skupine ali
organizacije proizvajalcev in »Obseg dela zadruge«;
k) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka
94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«;
l) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini
skupne priznane vrednosti naložbe.
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3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpis
ni dokumentaciji.
4.2. Posebni pogoji
1. Upravičenec mora za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev poleg splošnih pogojev
iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz
11. člena Uredbe, pri čemer bruto minimalna plača na
zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena
Uredbe za leto 2019 znaša 10.639,56 eurov oziroma
11.286,96 eurov za leto 2020.
2. Če gre za kolektivne naložbe, mora upravičenec
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 12. člena Uredbe.
3. Seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega
razpisa.
4. Če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 13. člena
Uredbe:
– če gre nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva
k zmanjšanju toplogrednih plinov, je do podpore upravičena kmetijska mehanizacija, ki je navedena v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije.
5. Če gre za naložbe na področju živinoreje, mora
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 17. člena Uredbe:
– kot zemljišča v uporabi iz 9. točke 17. člena Uredbe se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je bila vložena
v letu 2019;
– zbirna vloga iz 10. točke 17. člena Uredbe mora
biti vložena v letu 2019.
6. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena Uredbe.
7. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec
izpolnjevati pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 eurov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela, je določen v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 13., 14.,
15., 19. in 20. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in
98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu 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 Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe 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.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
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5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki
je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si, in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstop
ni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša 30 točk za posamezen sklop, se izberejo tiste,
ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih
sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni
razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe.
Ocenjevanje se izvede na podlagi prijavnega obrazca
in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. V
primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so priloge
in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila
oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):
Št.

MERILO

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

24

1.1.

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil
v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

12

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

12

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

10

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

8

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

5

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

3

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 12.000 do vključno 15.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.

1

NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG
PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Upošteva se načrtovani obseg reje živali v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev.

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali.

12

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali.

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali.

5

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali.

3

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali.

1

2.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

26

2.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD
(maksimalno št. točk 12)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha,
ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na območjih OMD. Upoštevajo se podatki
na dan vložitve vloge na javni razpis.

12

1.2.

Maks.
št. točk
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Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.

12

Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 499 točk.

8

Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 349 točk.

4

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH
OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
(maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi najmanj 1 ha
kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje). Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih
območjih, od tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih območjih 1.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih
območjih.

3

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

2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
vodovarstvenih območjih.

1

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH
OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih
površin v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu:
problemsko območje). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih.

6

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih.

5

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih.

4

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih.

3

Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na
problemskih območjih.

1

LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene
naravovarstvene operacije KOPOP, in sicer Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati
metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov oziroma Steljniki (v nadaljnjem besedilu:
naravovarstvene operacije KOPOP) v obsegu najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

4

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

4

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

2

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

1

3.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

20

3.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA
Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje sheme
kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim poreklom ob vložitvi vloge na
javni razpis. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo
za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.

5

2.2.

2.3.

2.4
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Upravičenec je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v najmanj eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim
poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno
št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene
operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020
(v nadaljnjem besedilu: 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje dveh operacij iz naslova
ukrepa KOPOP.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje ene operacije iz naslova
ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi eno dodatno točko, če trži
ekološke proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi
oziroma odkupu ekoloških proizvodov 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 najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko
gospodarstvo.
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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja na najmanj polovici kmetijskih površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko
gospodarstvo.
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.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit žival iz PRP
2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
iz PRP 2014-2020.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ
IN PODNEBNIH SPREMEMB
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri
ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2019, pri ugotavljanju
kmetijskih zemljišč v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se izkazuje z izrisom
tlorisa in prereza enostavnega objekta oziroma z dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana v register
nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri katerih so nadzemni
deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje
z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.
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Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so vpisana v register
nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več
kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2019, pri
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto
2019.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem
z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17,
68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20 in 78/20 v nadaljnjem besedilu: Uredba
KOPOP).
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na katere se
naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja
živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo več kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme
oziroma vseh inštalacijskih del.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na javni razpis
predstavlja več kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu.
Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst oziroma kategorij žival, ki jih bo kmetijsko
gospodarstvo na novo uvedlo z naložbo, predstavlja najmanj 50 odstotkov vrednosti celotne
naložbe.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja
živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo več kot 10 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na javni razpis
predstavlja več kot 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji
na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste oziroma kategorije živali, ki jo bo kmetijsko
gospodarstvo na novo uvedlo z naložbo, predstavlja najmanj 50 odstotkov vrednosti celotne
naložbe.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni
razpis veljavni patent.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju dobrega počutja
živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2 razpisne dokumentacije (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
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4.3.

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Za izkazovanje povečanja učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu:URE) oziroma
povečanja obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) na kmetijskem
gospodarstvu se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo
v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za
naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki
ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.

10

Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil.

4

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

4

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za več kot 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu za več kot 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

4

Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih gnojil.

3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

3

Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za več kot 10 do vključno
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu za več kot 10 do vključno
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu za najmanj 5 do vključno
10 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1

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

MERILO

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

1.1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu:
ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih
podatkov. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva
na podlagi tega javnega razpisa.

10

0

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

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

7

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

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (velja
za individualne in kolektivne naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za
kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupina kmetov, če vsi člani skupine kmetov
ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno
dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.

0

1.2.

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

5

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

5

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

4

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

3

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

2

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1
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1.3.

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v prvem koledarskem letu po
zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata 2 točki.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključno z vrednostjo
neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po zadnjem
izplačilu sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 70.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 40.000 do vključno 50.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 40.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 do vključno 30.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z
vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po
zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 20.000 do vključno
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

Stran

Maks.
Maks.
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1.4.2.

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

Maks.
Maks.
št. točk
št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
0

5

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

5

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

4

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

3

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 50.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.

2

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

1

1.5.

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

0

10

1.6.

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

10

10

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

10
10

10
10

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

5
5

5
5

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

3
3

3
3
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2.
2.1.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na
podlagi tega merila dodelijo upravičencem, če ima več kot polovica nosilcev
kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov, zahtevano izobrazbo.
Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se upošteva izobrazba
odgovorne osebe pravne osebe.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s
specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s
specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno
izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno
izobrazbo (5. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno
izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno
izobrazbo (4. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno
izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.

Stran

Maks.
Maks.
št. točk
št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
10
5

10
5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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2.2.

MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo
oziroma so izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU –
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja
šestmesečno skladiščenje živinskih gnojil, če bodo oziroma so te naložbe
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije v skladu z
Uredbo za mlade kmete.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke dodelijo
upravičencem, pri katerih je najmanj polovica članov mladih kmetov, ki
bodo oziroma so izvedli naložbe v prilagoditev obstoječim standardom EU
– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja
šestmesečno skladiščenje živinskih gnojil, če bodo oziroma so te naložbe
izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje
se število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na
območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na podlagi
tega merila dodelijo skupini kmetov, če ima najmanj polovica njenih
članov najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska
gospodarstva članov skupine kmetov. Povprečno število točk skupine
kmetov se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo
kmetijska gospodarstva članov, deli s številom vseh članov skupine kmetov.
Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 1 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od tega
najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih 1. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če ima najmanj polovica
članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin na
vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih
območjih 1. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin
na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih
območjih 1.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, ima
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih,
od tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih območjih 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih
površin v uporabi na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 0,5 ha na
vodovarstvenih območjih 1.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, ima v
uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih
območjih, od tega najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih 1.

3.
3.1.

3.2.

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

10
6

10
6

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
2

6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
2

2
2

2
2

1

1

1

1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

157 / 30. 10. 2020 /

Št.

MERILO

3.3.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina kmetov, se točke na
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 6 ha
kmetijskih površin na problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima v
uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJIH NATURE 2000
(maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki
iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov, se točke na
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva
članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v
uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene ukrepe KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov so vključena v izvajanje
naravovarstvenih operacij KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha
kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim
poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis. Upravičenec oziroma član
skupine kmetov izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali
odločbo za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov
vključenih v izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim
geografskim poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.

3.4.

4.
4.1.

Upravičenec je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v najmanj eno od
naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je ob vložitvi vloge na javni
razpis vključenih v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.

Stran

Maks.
Maks.
št. točk
št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15
5

15
5

5

5

5

5
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4.2.

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na
podlagi tega merila dodeli upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.

5

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov se je v letu 2019 vključilo v izvajanje najmanj treh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP.

5

5

5

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov se je v letu 2019 vključilo v izvajanje najmanj dveh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP.

3

3

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov se je v letu 2019 vključilo v izvajanje ene operacije iz naslova
ukrepa KOPOP.

1

1

1

1

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
(maksimalno št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec
pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke proizvode v okviru organizirane
tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami o dobavi oziroma odkupu ekoloških
proizvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje
iz PRP 2014-2020. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke
proizvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami
o dobavi oziroma odkupu ekoloških proizvodov s strani kmetijskih zadrug,
predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi upravičenec eno dodatno
točko.

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse in
metode ekološkega kmetovanja.

2

2

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov se je
leta 2019 preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2

2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks
in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov se je
leta 2019 vključilo v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2019
vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih v
izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2019.

2

2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov se je
leta 2019 vključilo v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020.

2

2

2

2

4.3.

4.4.

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

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca oziroma člana skupine kmetov v
različne oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru skupine
ali organizacije proizvajalcev, zadruge, gospodarsko interesnega združenja
in druge oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu pred objavo
javnega razpisa.
Članstvo upravičenca oziroma člana skupine kmetov v skupini in
organizaciji proizvajalcev se preveri iz uradnih evidenc, članstvo v drugih
organizacijah pa se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma član skupine
kmetov, v letu pred objavo 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.

5

5

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je član skupine ali organizacije
proizvajalcev.

3

3

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je član zadruge.

3

3

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je član gospodarskega
interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.

1

1

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je član drugih oblik interesnega
sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v branžni ali medbranžni
organizaciji, zadružni zvezi, združenju in društvu) s področja kmetijske
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)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan
1. 2. 2019, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta.

10

10

Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.

5

5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo
kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 0,8 do
vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

5

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne
krme več kot 90 odstotkov.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

5

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

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do
vključno 90 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne
krme več kot 80 do vključno 90 odstotkov.

4

4

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo
kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 0,5 do
vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

4

4

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine.

3

3

Naložba se nanaša na nakup opreme v gospodarskih poslopjih, ki so
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki
ureja register kulturne dediščine.

3

3

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo
kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,2 do
vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

3

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do
vključno 80 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne
krme več kot 60 do vključno 80 odstotkov.

3

3

Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.

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.

2

2

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do
vključno 60 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne
krme več kot 40 do vključno 60 odstotkov.

2

2

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo
kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,5 do
vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v
uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, letno obtežbo
kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do
vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

1

1
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od vključno 20 do
vključno 40 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke
na podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne
krme od vključno 20 do 40 odstotkov.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.

10

10

Upravičenec oziroma član skupine kmetov je lastnik veljavnega patenta za
naprave oziroma tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje
s potrdilom o patentu.

5

5

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

5

5

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo
več kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.

5

5

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na
javni razpis predstavlja več kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ
vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma več kot 20 odstotkov
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih
članov skupine kmetov.

4

4

Naložba v ureditev hlevov za rejo dveh ali več vrst oziroma kategorij žival,
ki jih bo kmetijsko gospodarstvo oziroma najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine kmetov na novo uvedlo z naložbo, predstavlja
najmanj 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

4

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo več
kot 10 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma
vseh inštalacijskih del.

3

3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge
na javni razpis predstavlja najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma
najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali
na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

2

2

Naložba v ureditev hlevov za rejo nove vrste oziroma kategorije živali, ki
jo bo kmetijsko gospodarstvo oziroma najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine kmetov na novo uvedlo z naložbo, predstavlja
najmanj 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe.

2

2

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje s potrdilom o
veljavnem patentu.

2

2

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo
najmanj 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme
oziroma vseh inštalacijskih del.

1

1

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE
(maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike«
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.

10

10

2289

Stran
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Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih
gnojil.

4

4

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

4

4

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

4

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

4

4

Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih
gnojil.

3

3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih
plinov.

3

3

Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.

2

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje URE za več kot 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

2

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za več kot 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

2

2

Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.

1

1

6. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C
javnega razpisa):
Št.

MERILO

1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

1.1.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri
izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi
tega javnega razpisa.

10

10

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

10

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

7

7

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

5

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

3

1.2.

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

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

1

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

10

10
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Št.

MERILO

1.2.1.

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

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

4

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

3

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

2

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

1

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

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 50.000 do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 40.000 do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 15.000 do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

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

0

1.2.2.

1.2.3.

Stran

Maks.
Maks.
št. točk
št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
0

0

10

2291

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

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

10

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

9

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

8

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

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

0

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 80.000 do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 60.000 do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 45.000 do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 15.000 do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno
naložbo, 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/skupna priznana vrednost
naložbe.

10

0
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Maks.
Maks.
št. točk
št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe

Količnik je večji od 4.

10

Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.

8

Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.

6

Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.

4

Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.

2

Količnik je manjši ali enak 0,2.

1

1.4.

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

0

10

2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki so vpisani
v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju
kmetijske ali kmetijski sorodne 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 kmetijske in
kmetijski sorodne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za najmanj 1.800 ur
raziskovalnega dela.
Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja s pogodbo z
raziskovalno skupino za najmanj 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.
Kot kmetijski sorodna dejavnost se upoštevajo agro-živilska, veterinarska,
gozdarska in lesarska dejavnost.

5

5

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

5

5

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

4

4

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

3

3

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

2

2

2.2.

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

5

5

3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE
NA OBMOČJIH OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj
50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje
se število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo upravičenca na
območjih OMD. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Pri kolektivnih naložbah se točke na podlagi tega merila dodelijo
upravičencu, če ima najmanj polovica članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalce ali zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne
naložbe, najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih
OMD.

6

6
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Ocenjuje se povprečno število točk, ki jih prejme skupina proizvajalcev,
organizacija proizvajalcev ali zadruga.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalce ali
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe,
deli s številom vseh članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je do vključno 149 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima v uporabi
najmanj 1 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od tega
najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih 1. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, če ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin
na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih
območjih 1. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin
na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih
območjih 1.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od
tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih območjih 1.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha
kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 0,5 ha na
vodovarstvenih območjih 1.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima v
uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih
območjih, od tega ima najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih 1.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila dodelijo
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

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

6
6

6
6

5
5

5
5

4
4

4
4

3
3

3
3

2
2

2
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1
1

1
1
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1

1

1

1

1

1

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

Št.

157 / 30. 10. 2020 /

MERILO

Stran

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

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

1

1

1

1

LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJIH NATURE 2000
(maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva članov skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo, vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije
KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.

1

1

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

1

1

Kmetijska gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena
v izvajanje naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj
4 ha kmetijskih površin v uporabi.

1

1

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

15

15

4.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim
poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis. Upravičenec oziroma član
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja
kolektivno naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali
odločbo za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke dodelijo upravičencem, pri
katerih je najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v
izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim geografskim
poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis.

5

5

Upravičenec je ob vložitvi vloge na javni razpis vključen v najmanj eno od
naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.

5

5

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge je ob vložitvi vloge na javni razpis vključenih v
najmanj eno od naslednjih shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.

5

5

3.4.
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4.2.

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz
naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

5

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je v letu 2019
vključilo v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5

5

5

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje dveh
operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je v letu 2019
vključilo v izvajanje najmanj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je v letu 2019
vključilo v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1
1

1
1

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
(maksimalno št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupina proizvajalcev,
organizacija proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020.

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 preusmeril v prakse
in metode ekološkega kmetovanja.

3

3

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je leta 2019
preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

3

3

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2019 vključil v izvajanje praks
in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je leta 2019
vključilo v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v
izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2019.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2019.

2

2

Nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2019 vključil v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2

2

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je
leta 2019 vključilo v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2

2
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5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
in poslovnega sodelovanja v okviru skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev, zadruge, gospodarsko interesnega združenja in druge
oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu pred objavo javnega
razpisa.
Članstvo upravičenca v skupini in organizaciji proizvajalcev se preveri iz
uradnih evidenc, članstvo v drugih organizacijah pa se izkazuje s potrdilom
o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, v letu pred objavo
javnega razpisa najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka.
Točke se seštevajo, vendar ne smejo preseči 5 točk.

5

5

Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.

4

4

Upravičenec je član zadruge.

4

4

Upravičenec je član gospodarskega interesnega združenja s področja
kmetijske dejavnosti.

3

3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v branžni ali medbranžni organizaciji, zadružni zvezi,
združenju in društvu) s področja kmetijske 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)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan
1. 2. 2019, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta.

10

10

Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.

5

5

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.

5

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot
90 odstotkov.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

5

5
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do
vključno 90 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 80 do
vključno 90 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z
živino na kmetijskem gospodarstvu od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine.
Naložba se nanaša na nakup opreme v gospodarskih poslopjih, ki so
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki
ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do
vključno 80 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 60 do
vključno 80 odstotkov.
Naložba v ureditev čistilnih naprav in greznic na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 do vključno 90 m3 bruto prostornine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do
vključno 60 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 40 do
vključno 60 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.
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Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1

Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino na kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi.

1

1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od vključno 20 do
vključno 40 odstotkov.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvajajo skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 50 odstotkov kmetijskih
gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme znaša od vključno
20 do vključno 40 odstotkov.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.

10

10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije
na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnem
patentu.

5

5

Upravičenec oziroma najmanj en član skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajo kolektivno naložbo, je vključen v
izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5

5

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo
več kot 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.

5

5

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na
javni razpis predstavlja več kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ
vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma več kot 20 odstotkov
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki
izvajajo kolektivno naložbo.

4

4

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

4

4

Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo več
kot 10 do vključno 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma
vseh inštalacijskih del.

3

3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge
na javni razpis predstavlja najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu oziroma
najmanj 10 do vključno 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali
v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

2

2

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

2

2
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Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje s potrdilom o
veljavnem patentu.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov iz Priloge 2
razpisne dokumentacije (velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo
najmanj 5 do vključno 10 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme
oziroma vseh inštalacijskih del.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE
(maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo
uporabljali kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup
opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki
ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih
gnojil.
Nakup in postavitev mobilnega objekta za skladiščenje živinskih gnojil in
nakup pripadajoče opreme.
Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo, bo rezultat naložbe povečanje URE za več kot 20 odstotkov glede
na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo, bo rezultat naložbe povečanje OVE za več kot 20 odstotkov glede
na stanje pred naložbo.
Naložba v zatesnitev novih ali obstoječih lagun za skladiščenje živinskih
gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih
plinov.
Nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov.
Rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo, bo rezultat naložbe povečanje URE za več kot 10 do vključno
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za več kot 10 do vključno 20 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno
naložbo, bo rezultat naložbe povečanje OVE za več kot 10 do vključno
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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7. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 28. členu Uredbe, razen v tretjem in četrtem
odstavku 28. člena Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij;
– sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih
kmetij, in naložbe skupine kmetov;
– sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za
odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim
odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis
odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog,
in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760
z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot,
za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL
L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1) 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 podukrepa.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter
zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter
zahtevka 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 odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o
neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Kontrolni
list za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje
javnega naročila glede na določbe zakona o javnem
naročanju – ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje z najmanj tre-
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mi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe
oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table
ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim
odstavkom 102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi pogoje iz 26. člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list
RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi
organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov,
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8.
2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v
zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim
tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih
(UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec
uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži
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 upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še
obveznosti iz 1., 2., 3., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16. in
17. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje 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 delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 3 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 podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma 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
A. PODATKI O UPRAVIČENCIH
1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP)
Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
…….

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV
2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP)
Ime oz. naziv skupine proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

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

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

157 / 30. 10. 2020 /

Stran

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
Vodilni partner
Število članov skupine kmetov

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

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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
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Ob-3201/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe
o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in pod
ukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16,
66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20
in 152/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
17. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za
leto 2020
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po sklopih:

Vrsta javnega razpisa:
Cilj podukrepa:
Vloga na javni razpis:
Začetek vnosa vlog in zaključek
javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke
prvega odstavka 5. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR. Od
tega:
– 2.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
– 2.000.000 EUR za naložbe skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in
zadrug (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa
25 odstotkov.
Zaprti
Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno
27. januarja 2021, do 23.59.
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.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, fax. 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 vrsti naložb
1. Predmet podpore so kolektivne naložbe iz
10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe, in sicer naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja
priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena
Uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko
pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o
spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči
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v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z dne 9. 11.
2018, str. 10).
2. Naložbe iz prejšnje točke so naložbe v ureditev:
– skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih
pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim
posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji
za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
– dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov.
3. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s ciljem iz
5. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.
4. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe
primarna pridelava rastlinskih pridelkov iz 1. točke tega
poglavja pomeni proizvodnjo rastlinskih pridelkov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202
z dne 7. 6. 2016, str. 47: v nadaljnjem besedilu: Pogodba), brez nadaljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili
naravo teh proizvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in
skladiščenje primarnih rastlinskih pridelkov ter njihova
priprava s strani primarnih proizvajalcev za prvo prodajo
prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava
primarnih rastlinskih pridelkov za prvo prodajo se šteje
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna
zaščita pred gnitjem in pakiranje.
5. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni v
9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost
naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v sedmem
odstavku 6. člena Uredbe.
2. Za namen podukrepa 4.1 Podpora za naložbe
v kmetijska gospodarstva se šteje, da je mladi kmet
fizična oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 6. člena Uredbe 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 Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in
4/20), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se
izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov 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 kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
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5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba, se
v skladu s četrtim in petim odstavkom 6. člena Uredbe
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična
oseba iz 2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred
vložitvijo vloge na javni razpis najmanj 50 odstotkov
glasovalnih pravic v tej pravni osebi.
6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka
6. člena Uredbe mora izpolnjevati pogoje iz osmega do
trinajstega odstavka 6. člena Uredbe.
7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2020.
8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena Uredbe ne smejo biti povezani na način,
opredeljen v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči na 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. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1).
Izpolnjevanje pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s
prilogo »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov,
ki izvaja kolektivno naložbo«.
9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni
dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz drugega,
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe, ki niso naložbe iz druge
alineje prvega odstavka 98.a člena Uredbe, se izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega odstavka 100. člena in
23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je član skupine kmetov javni zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba
naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vred
nosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen
pogojev iz 3. in 6. točke 10. člena, ter pogoje iz prvega
odstavka 94. in 101. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o
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 poslovnim
načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe. Iz poslovnega
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načrta (poglavje, ki ureja trženje) mora biti razvidno, da
je naložba namenjena prvi prodaji primarnih kmetijskih
pridelkov prodajnim posrednikom ali predelovalcem v
skladu z 2. točko 12. 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 izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2019 in »Bilanco 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 oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi na
javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta z
navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50 ali
M 1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov,
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo
oprema nameščena;
e) izpolnjevanje pogoja iz 10. točke 10. člena Uredbe se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z
navedbo njegovih konstrukcijskih elementov. Izris mora
upravičenec priložiti v merilu M 1:50 ali M 1:100;
f) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe 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;
g) primeren prihodek iz 16. točke 10. člena Uredbe za leto 2019 znaša 10.639,56 eurov oziroma
11.286,96 eurov za leto 2020;
h) izpolnjevanja pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela skupine ali
organizacije proizvajalcev in »Obseg dela zadruge«;
j) izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 94. člena
Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o že
prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
k) v skladu s prvim odstavkom 101. člena Uredbe
je finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini skupne priznane
vrednosti naložbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2. Posebni pogoji
1. Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz
prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz
12. člena Uredbe.
2. Seznam skupne rabe iz 4. točke 12. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega
razpisa.
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3. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi
energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov,
mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega
podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 19. člena Uredbe.
4. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec
izpolnjevati pogoje iz 23. in 97. člena Uredbe:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 200 evrov/m3 žaganega lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela, je določen v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz
Priloge 2 razpisne dokumentacije.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 13., 14.,
15., 19. in 20. točki prvega odstavka 7. člena ter 95. in
98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe 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.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki
je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si, in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, ki znaša
27 točk za sklop A in 29 točk za sklop B, se izberejo
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni
razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe.
Ocenjevanje se izvede na podlagi prijavnega obrazca
in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. V
primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma so priloge
in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila
oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog za naložbe skupin kmetov (sklop A javnega razpisa):
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Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD)
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov oziroma na podlagi pokritja,
če vsi člani skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne
upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.

10

0

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

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

7

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

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

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

0

5

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

5

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

4

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

3

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

2

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA
PO ZAKLJUČKU NALOŽBE – velja za enostavne kolektivne naložbe
(maksimalno št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in
izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.

10

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

10

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

7

Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 40.000 do vključno 50.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.

5

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

3

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

2

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

1

NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE – velja za zahtevne kolektivne naložbe (maksimalno
št. točk 5)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih
in izravnalnih plačil, v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
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Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 eurov skupnega
prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 do vključno 100.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 70.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 50.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno najmanj 20.000 do vključno 30.000 eurov
skupnega prihodka/PDM.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno
dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem:
a) pri katerih ima več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov,
najmanj enega člana:
– ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz
delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni čas ali
– ki ima status invalidne osebe;
b) pri katerih ima več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so
člani skupine kmetov (velja za s.p. in pravne osebe) status invalidskega
podjetja.
Več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, ima najmanj
dva člana kmetije, ki sta pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana
iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zavarovana iz delovnega
razmerja kot kmetijska delavca ob vložitvi vloge na javni razpis za polni
delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, ima enega član
kmetije, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske
dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot
kmetijski delavec ob vložitvi vloge na javni razpis za polni delovni čas.
Več kot polovica nosilcev kmetij, ki so člani skupine kmetov, nima
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanih oseb oziroma nima
zaposlenih oseb iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec za polni delovni
čas, ima pa vsaj enega člana kmetije, ki ima status invalidne osebe.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima status invalidskega podjetja.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska.
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, če ima več kot
polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine kmetov,
zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov pravna oseba, se
upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano vsaj univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo
po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno s
specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja).
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Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima najmanj
polovica članov skupine kmetov najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč
v uporabi na območjih OMD. Ocenjuje se povprečno število točk/ha, ki jih
prejmejo kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov.
Povprečno število točk skupine kmetov se izračuna na način, da se seštevek
števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, deli s številom
vseh članov skupine kmetov. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na
javni razpis.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 450 do vključno 499.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 350 do vključno 449.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 250 do vključno 349.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 150 do vključno 249.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi najmanj
1 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, ki so določena s
predpisi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno
območje), od tega najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih I. Upoštevajo
se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima v
uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od tega
najmanj 1 ha na vodovarstvenih območjih I.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, ima v
uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih
območjih, od tega ima najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih I.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, pri katerem ima
najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih iz priloge 9 Uredbe
(v nadaljnjem besedilu problemska območja. Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima v
uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.

Stran

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe
4

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe
4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

10
6

10
6

6
5
4
3
2
1
2

6
5
4
3
2
1
2

2

2

1

1

1

1

1

1
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LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJIH NATURE 2000
(maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, če so kmetijska
gospodarstva članov skupine kmetov, vključena v izvajanje najmanj ene
naravovarstvene operacije 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.

1

1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov so vključena v izvajanje
najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu
najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.

1

1

4.

PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

13

13

4.1.

VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih je
najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov
vključenih v izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim
geografskim poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis. Član skupine
kmetov izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo
za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.

5

5

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je
ob vložitvi vloge na javni razpis vključenih v najmanj eno od naslednjih
shem kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.

5

5

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA
PLAČILA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih je
najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov
vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa Kmetijskookoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep
KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

5

5

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov se je v letu 2019 vključilo
v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5

5

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov se je v letu 2019 vključilo
v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov se je v letu 2019 vključilo
v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1

1

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih je
najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov
vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke proizvode v okviru
organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o dobavi oziroma
odkupu ekoloških proizvodov s strani kmetijskih zadrug, predelovalcev ali
trgovcev na debelo, pridobi upravičenec eno dodatno točko.

3

3

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov se je
leta 2019 preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2

2

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov se je
leta 2019 vključilo v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

4.2.

4.3.
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HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost člana skupine kmetov v različne oblike
proizvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru skupine ali organizacije
proizvajalcev, zadruge, gospodarskega interesnega združenja in druge
oblike proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu pred objavo javnega
razpisa.
Članstvo člana skupine kmetov v skupini in organizaciji proizvajalcev se
preveri iz uradnih evidenca, članstvo v drugih organizacijah pa se izkazuje
s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju ali društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija iz prejšnjega odstavka, v katero je vključen član skupine
kmetov, v letu pred objavo javnega razpisa več kot 100 članov, se k spodnji
ocenitvi dodata dve točki.
Možni sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar ne smejo preseči
5 točk.

5

5

Član skupine kmetov je član skupine ali organizacije proizvajalcev.

3

3

Član skupine kmetov je član zadruge.

3

3

Član skupine kmetov je član gospodarskega interesnega združenja s
področja kmetijske dejavnosti.

1

1

Član skupine kmetov je član drugih oblik interesnega sodelovanja in
povezovanja (npr. članstvo v branžni ali medbranžni organizaciji, zadružni
zvezi, združenju in društvu) s področja kmetijske 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)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta.

10

10

Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta
z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

5

5

Naložba se nanaša na zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki
ureja register kulturne dediščine.

3

3

Naložba se nanaša na ponovno uporabo odpadne vode.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine.

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.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1
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INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Člani skupine kmetov uporabljajo:
– zavarovane sorte rastlin na trgu iz Priloge 4 razpisne dokumentacije
(v nadaljnjem besedilu: zavarovane sorte rastlin) ali
– 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 nadaljnjem besedilu: sorte rastlin, ki jim grozi
genska erozija).
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.

10

10

Član skupine kmetov je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma
tehnologije, na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o
patentu.

5

5

Najmanj en član skupine kmetov je vključen v izvajanje projekta evropskega
inovacijskega partnerstva.

5

5

Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na več kot
10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine
kmetov.

5

5

Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na več kot 5 do
vključno 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani
skupine kmetov.

3

3

Uporaba zavarovanih sort rastlin se izvaja na več kot 5 do vključno
10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine kmetov,
ki izvaja kolektivno naložbo.

3

3

Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljaven patent, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnem
patentu.

2

2

Uporaba zavarovanih sort rastlin se izvaja na več kot 2 do vključno
5 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine
kmetov.

1

1

Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na najmanj 2
do vključno 5 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani
skupine kmetov.

1

1

PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Člani skupine kmetov uporabljajo sorte večletnih rastlin in podlag, ki so manj
občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge 3 razpisne
dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin). Pri ugotavljanju
kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto
2019.
Za izkazovanje povečanja učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu:
URE) oziroma povečanja obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu:
OVE) se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za
naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu
s predpisi s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za
naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu
s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega
pregleda.

10

10

Rezultat naložbe bo povečanje URE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

4

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.

4

4
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Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na več kot 10 odstotkih površine vseh
trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo v
uporabi vsi člani skupine kmetov.

4

4

Naložba se nanaša na ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme
za kompostiranje rastlinskih ostankov.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na več kot 5 do vključno 10 odstotkih
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na najmanj 2 do vključno 5 odstotkih
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov
in hmeljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine kmetov.

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2313

5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog za naložbe skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev
in zadrug (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)
Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov.
Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi
tega javnega razpisa.

10

10

ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.

10

10

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

7

7

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

5

5

ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.

3

3

ISD znaša več kot 15 odstotkov.

1

1

1.2.

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

10

10

1.2.1.

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

10

0

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

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 50.000 do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 40.000 do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Stran
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Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 15.000 do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

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

0

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 80.000 do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

9

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 60.000 do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 45.000 do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

7

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

6

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

5

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

4

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

3

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 15.000 do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

2

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1

RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV)
(maksimalno št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja
kolektivno naložbo, 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/skupna priznana vrednost
naložbe.

10

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

0
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EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
samo za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo naložbe NSV pri
5 odstotni obrestni meri in višino zaprošenih nepovratnih sredstev.
Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi
tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi.
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.

0

10

2.

DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

2.1.

INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki so vpisani
v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju
kmetijske ali kmetijski sorodne 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 kmetijske
in kmetijski sorodne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na dan objave javnega razpisa za najmanj 1.800 ur
raziskovalnega dela.
Upravičenec izkazuje inovativnost in razvoj podjetja s pogodbo z
raziskovalno skupino za najmanj 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.
Kot kmetijski sorodna dejavnost se upoštevajo agro-živilska, veterinarska,
gozdarska in lesarska dejavnost.

5

5

Pravna oseba je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
s področja kmetijske oziroma kmetijski sorodne dejavnosti.

5

5

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

4

4

Pravna oseba ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijske oziroma kmetijski sorodne dejavnosti za najmanj 1.800 ur
raziskovalnega dela.

3

3

Pravna oseba ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za najmanj
1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij.

2

2

2.2.

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

5

5

3.

GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA

10

10

3.1.

NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima najmanj
polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalce ali zadruge,
ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, najmanj 50 odstotkov
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Ocenjuje se povprečno število točk, ki jih prejme skupina proizvajalcev,
organizacija proizvajalcev ali zadruga.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalce ali
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe,
deli s številom vseh članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. Upoštevajo se
podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6

6
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Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je 500 ali več.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 450 do vključno 499.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 350 do vključno 449.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 250 do vključno 349.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 150 do vključno 249.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je do vključno 149.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj
1 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od tega najmanj 0,5 ha
na vodovarstvenih območjih I. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto
2019.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih območjih, od
tega najmanj 1 ha na vodovarstvenih območjih I.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih
območjih, od tega najmanj 0,5 ha na vodovarstvenih območjih I.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih ima
najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo,
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJIH NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, če je najmanj
polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v
izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.
Kmetijska gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih je
najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo,
vključenih v izvajanje sheme kakovosti oziroma pridelavo vina z zaščitenim
geografskim poreklom ob vložitvi vloge na javni razpis. Član skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno
naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo
za proizvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.

Maks.
št. točk za
enostavne
naložbe

Maks.
št. točk za
zahtevne
naložbe

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
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Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je ob
vložitvi vloge na javni razpis vključenih v najmanj eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba;
– zaščitena označba porekla;
– ekološka pridelava in predelava;
– zajamčena tradicionalna posebnost;
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim
geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem) in
– izbrana kakovost.

5

5

VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Točke se dodelijo upravičencem, pri katerih je najmanj 50 odstotkov
kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v
izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

5

5

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so je v letu 2019
vključilo v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5

5

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so je v letu 2019
vključilo v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3

3

Najmanj 50 odstotkov članov skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so je v letu 2019
vključilo v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1

1

VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk
3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, pri katerih je
najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo,
vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2019.

3

3

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je
leta 2019 preusmerilo v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

3

3

Najmanj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, se je
leta 2019 vključilo v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1

1

5.

HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE

5

5

5.1.

VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA
(maksimalno št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega in
poslovnega sodelovanja v okviru gospodarsko interesnih združenj in drugih
oblik proizvodnega in poslovnega sodelovanja v letu pred objavo javnega
razpisa.
Članstvo upravičenca v skupini in organizaciji proizvajalcev se preveri iz
uradnih evidenc, članstvo v drugih organizacijah pa se izkazuje s potrdilom
o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju ali društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija iz prejšnjega odstavka, v katero je vključen upravičenec
v letu pred objavo javnega razpisa, najmanj 100 članov, se k spodnji ocenitvi
doda ena točka.
Točke se seštevajo, vendar ne smejo preseči 5 točk.

5

5

4.2.

4.3.
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Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.

4

4

Upravičenec je član zadruge.

4

4

Upravičenec je član gospodarskega interesnega združenja s področja
kmetijske dejavnosti.

3

3

Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v branžni ali medbranžni organizaciji, zadružni zvezi, združenju
in društvu) s področja kmetijske 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)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza enostavnega objekta oziroma
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta.

10

10

Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.

5

5

Naložba se nanaša na ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov, pri
katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih
konstrukcijskih elementov, kar se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza
enostavnega objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov.

5

5

Naložba se nanaša na zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki
ureja register kulturne dediščine.

3

3

Naložba se nanaša na ponovno uporabo odpadne vode.

3

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 90 m3 bruto prostornine.

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.

2

2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 10 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

1

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo:
– zavarovane sorte rastlin,
– sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.

10

10

Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije,
na katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu.

5

5

Upravičenec oziroma najmanj en član skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je vključen v izvajanje
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5

5

Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na več kot
10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo.

5

5

Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na več kot 5 do
vključno 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo.

3

3

6.2.

MERILO
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Uporaba zavarovanih sort rastlin se izvaja na več kot 5 do vključno
10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavni patent, kar se izkazuje s potrdilom o veljavnem
patentu oziroma njegovi uporabi.
Uporaba zavarovanih sort rastlin se izvaja na več kot 2 do vključno
5 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo.
Uporaba sort rastlin, ki jim grozi genska erozija, se izvaja na najmanj 2 do
vključno 5 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE
(maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, uporabljajo odporne sorte rastlin.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne
vloge za leto 2019.
Za izkazovanje URE oziroma OVE se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za več kot 20 odstotkov glede na stanje
pred naložbo.
Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na več kot 10 odstotkih površine vseh
trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, ki jih imajo
v uporabi člani zadruge, skupine in organizacije proizvajalcev, ki bodo izvajali
kolektivno naložbo.
Ureditev objekta in nakup pripadajoče opreme za kompostiranje rastlinskih
ostankov.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 10 do vključno 20 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na več kot 5 do vključno 10 odstotkih
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
ki jih imajo v uporabi člani zadruge, skupine in organizacije proizvajalcev, ki
bodo izvajali kolektivno naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 do vključno 10 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
Uporaba odpornih sort rastlin se izvaja na najmanj 2 do vključno 5 odstotkih
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč,
ki jih imajo v uporabi člani zadruge, skupine in organizacije proizvajalcev, ki
bodo izvajali kolektivno naložbo.
7. Finančne določbe: finančne določbe so določene
v prvem in drugem, petem do sedmem ter devetem in
desetem odstavku 28. člena Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
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2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe skupin kmetov,
– sklop B: naložbe skupin proizvajalcev, organizacij
proizvajalcev in zadrug.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760
z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot,
za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L
št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1) 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 podukrepa.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka 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 odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava o
neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
c) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene
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table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list
RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi
organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov,
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8.
2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v
zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim
tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih
(UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2). Če upravičenec
uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži
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 upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še
obveznosti iz 1., 2., 3., 9., 10., 11., 12., 13. in 17. točke
prvega odstavka 27. člena Uredbe.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 5 razpisne
dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma 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
A. PODATKI O UPRAVIČENCIH
1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP)
Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo
Zap.
štev.

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

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

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

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva
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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
Vodilni partner
Število članov skupine kmetov

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

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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
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Št. 5320-6/2020/2

Ob-3162/20

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06
in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za
ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16
in 63/17) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja naslednje javne
razpise:
– Javni razpis za razpisno področje A v letu
2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni
skupnosti v zamejstvu,
– Javni razpis za razpisno področje B v letu
2021: finančna podpora Slovencem po svetu in
– Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti
zunaj Republike Slovenije, za obdobje 2021–2023.
Besedila javnih razpisov bodo 30. 10. 2020 objav
ljena na spletnem mestu Urada Vlade RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-
in-po-svetu/, v zavihku javne objave.
Urad Vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu in po svetu
Št. 354-669/2020-4

Ob-3165/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana
za leto 2021 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu
2021, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in
narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo
izvedeni na območju MOL, in sicer:
– Sklop A: Projekt ZUNAJ – Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
– Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za
ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
– Sklop C: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi
tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih
sredstev. MOL bo sofinanciral le aktivnosti, ki bodo za
udeležence brezplačne.
Posamezna okoljska nevladna organizacija in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop
javnega razpisa največ 2 projekta. Če bo vlagatelj na
posamezen sklop vložil več kot 2 projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo
kot takšni evidentiral MOL. Istega projekta se ne sme
prijaviti na več sklopov.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. oktobra 2021, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
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2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja
krajine (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v
MOL.
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje
pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje.
Pri sklopu A morata biti metodologija dela oziroma
orodje zasnovana tako, da lastnik zemljišča nima stroškov z izvajanjem aktivnosti in nadaljnega vzdrževanja
zemljišča.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A in C, ki se ne
bodo izvajale na zemljiščih v lasti MOL, mora izvajalec
pridobiti soglasje lastnika zemljišča oziroma pri sklopu C
priložiti izjavo lastnika.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa B mora izvajalec
do izvedbe projekta pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
V primeru posega v naravo, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo ali naravovarstveno
soglasje, mora vlagatelj priložiti k vlogi pozitivno mnenje
Zavoda RS za varstvo narave.
V obrazcih 4A, 4B in 5C je potrebno navesti vse
načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v
okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo
med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih
sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 60.000,00 EUR
(20.000,00 EUR za sklop A, 20.000,00 EUR za sklop B
in 20.000 EUR za sklop C).
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 30. 11. 2020 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z
obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in
neprofitnih organizacij v MOL za leto 2021 s področja
varstva okolja – sklop …..«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in
kraj vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni
zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z
razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne
bo javno, se bo pričelo 3. 12. 2020. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo
isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja.
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Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v
roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da jo v
roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti
v sofinanciranje
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za oba sklopa (A in
B). MOL bo sredstva dodeljevala na podlagi doseženih
točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih
vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ
75 % celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar:
– za sklop A ne več kot 20.000,00 EUR,
– za sklop B ne več kot 7.000,00 EUR in
– za sklop C ne več kot 20.000 EUR.
Kolikor se na enem sklopu ne porabijo vsa razpolož
ljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo
na drug sklop.
Merila za sklop A:
– komunikacijski načrt,
– procesni načrt,
– sodelovanje s pobudniki in ostalimi deležniki,
– sestava projektne skupine,
– izkušnje na področju skupnostnih in participativnih prostorskih intervencij.
Merila za sklop B:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– kategorija ogroženosti,
– reference nevladnih organizacij ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2017–2020),
– število izobraževalnih aktivnosti.
Merila za sklop C:
– opis problema, ki ga projekt naslavlja,
– vsebinska kakovost projekta,
– nadgradljivost projekta,
– strošek letnega vzdrževanja.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih
projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila
z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo
o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo
opravila področna komisija.
7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 26. oktobra 2021.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– morajo dejansko nastati,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami
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veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili
davčne in socialne zakonodaje,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem delu kot ga določa Zakon o prostovoljstvu
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
8. Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbe o
sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2021, morebitnimi spremembami in rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena do 26. oktobra 2021.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem
področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– tistih vlagateljev, katerih vloge bodo ocenjene z
manj kot 50 točkami,
– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu
»Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« (0) točk,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja
vlog.
10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe.
11. Dostopnost dokumentacije
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je mogoč od dneva objave tega javnega razpisa do izteka
prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan med 9. in
12. uro v Oddelku za varstvo okolja Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani (IV. nadstropje, soba 413, pri Ivani Popov Jovanović).
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani MOL: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji
dobijo vsak delovni dan do vključno 23. novembra
2020 pri Heleni Regina, tel. 01/306-43-38, med 8.
in 10. uro oziroma na elektronskem naslovu helena.
regina@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih
razpisov v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16),
Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-30/2020 z dne
27. 10. 2020 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 28. 10. 2020, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdelave dokumentacije in
drugih stroškov za gradnjo objekta, namenjenega
starejšim občanom, v letu 2021
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave dokumentacije in drugih stroškov za gradnjo objekta, namenjenega starejšim občanom v letu 2021. Sofinancira se prijavitelj, ki ima v Ajdovščini, na območju
Ribnika, namen pripraviti projektno dokumentacijo za
gradnjo dodatnih kapacitet za institucionalno varstvo
starejših.
Namen razpisa: Gradnja kapacitet za različne oblike varstva starejših v občini je v interesu Občine Ajdovščina. Strategija razvoja Občine Ajdovščina do leta
2030 je temeljni dolgoročni planski dokument in predstavlja osnovo za njen gospodarski, prostorski in družbeni
razvoj. Razvojna vizija občine je: »Občina Ajdovščina bo
leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno
in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno
središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto
v mestu in na podeželju.« Vizija se skozi strategijo
uresničuje preko petih prioritet, ki zajemajo vsa področja, ki krojijo življenje občanov. Prioriteta 3 strategije:
»Družbeno odgovorna«, ki zasleduje cilj vključujoče,
zdrave, aktivne, kulturne in na znanju temelječe družbe,
v cilju 3 določa »Zagotavljanje ustrezne infrastrukture
na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture,
zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin«. V
okviru cilja 3 je predviden ukrep »Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje dejavnosti« s kazalnikom
števila investicij. V Strateškem načrtu krepitve zdravja
so starejši opredeljeni kot ranljiva skupina, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb in zagotoviti pogoje za
kakovostno bivanje.
Cilj razpisa je spodbuditi načrtovanje in posledično gradnjo objekta, namenjenega starejšim občanom v
Ajdovščini, na območju Ribnika. Predviden je neodplačen prenos zemljišč na območju Ribnika, na Republiko
Slovenijo, za namen izgradnje doma, kar je mogoče
na podlagi 56. člena ZSPDSLS-1, ki določa pogoje
za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja s
strani samoupravne lokalne skupnosti osebi javnega
prava, v kolikor je za to izražen javni interes za graditev
javnih objektov
II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena z Odlokom o
spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 152/20) na proračunski
postavki 20029. Okvirna višina predvidenih sredstev,
namenjenih za sofinanciranje izdelave dokumentacije
in drugih stroškov, znaša 330.950 EUR.
III. Pogoji za izbor izvajalcev
Prijavitelji morajo izpolnjevati oba pogoja:
– je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji,
– je ustanovljen s strani Republike Slovenije kot javni
socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD 87.300).
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Pogoja se izkazujeta s kopijo ustanovitvenega akta
ali drugim ustreznim dokumentom.
III. Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški:
predmet razpisa in s tem sofinanciranja je izdelava dokumentacije in drugih stroškov za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo objekta, namenjenega starejšim
občanom. Upravičeni stroški za sofinanciranje so: projektna in investicijska dokumentacija, plačilo komunalnega prispevka, odškodnine za ustanovitev služnosti
in drugi stroški za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo objekta, namenjenega starejšim občanom. Kot
strošek izdelave projektne dokumentacije je upravičen
tudi strošek nagradnega in odškodninskega sklada ter
stroški dela komisije v okviru arhitekturnega natečaja ter
strošek PZI za objekt in opremo ter priprava popisov za
izvedbo javnega naročila za gradnjo.
IV. Merila za izbor
Večje število točk prejme prijavitelj, ki namerava
izdelati projektno dokumentacijo za več bivalnih enot
in dodatni program, po naslednjem točkovanju (skupaj lahko prijavitelj po vseh treh merilih doseže največ
120 točk):
Merilo A: Predvideno število splošnih
bivalnih enot

točke

– do vključno 3 splošne bivalne enote
(vsaka 20 stanovalcev)

0 točk

– 4 splošne bivalne enote
(vsaka 20 stanovalcev)

40 točk

– 5 splošnih bivalnih enot
(vsaka 20 stanovalcev)

60 točk

– 6 splošnih bivalnih enot ali več
(vsaka 20 stanovalcev)

80 točk

Merilo B: Predvideno število bivalnih
enot za stanovalce z demenco in
sorodnimi stanji
– 1 bivalna enota stanovalcev za
demenco in sorodna stanja
(12 stanovalcev)
– 2 bivalni enoti stanovalcev za
demenco in sorodna stanja ali več
(vsaka 12 stanovalcev)
Merilo C: Predvideni dodatni prostori
(dodaten program)
prostori za dnevno varstvo, prvenstveno
za osebe z demenco oziroma sorodnimi
stanji

točke
10 točk
20 točk
točke
20 točk

Točke se pri posameznem merilu A, B ali C dodelijo
glede podatek prijavitelja iz vloge za prijavo na razpis in
se seštejejo. Za sofinanciranje bo izbran en prijavitelj, in
sicer tisti, ki bo dosegel najvišje število točk, pri čemer
mora prijavitelj doseči najmanj 60 točk.
V primeru enakega števila točk, se za sofinanciranje izbere prijavitelj, ki izkazuje, da ima v obdobju
zadnjih 10 koledarskih let 2010 do 2019, reference
na področju investicij (gradnje, rekonstrukcije, obnove
objektov), v višini vsaka vsaj 40.000 €. Za izkazovanje
referenc prijavitelj k vlogi priloži Izjavo o referencah.
V. Obdobje izvajanja in poraba sredstev
Sofinancira se upravičene stroške, ki bodo nastali v
letu 2021. V primeru, da izbrani prijavitelj ne bo uspel koristiti vseh odobrenih sredstev v letu 2021 zaradi razlogov, ki ne bodo na njegovi strani, se lahko neporabljena
sredstva, ob pogoju zagotovljenih sredstev za ta namen
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v proračunu za leto 2022, koristijo še v letu 2022, za kar
bo sklenjen aneks k pogodbi o sofinanciranju. Pravice
in obveznosti prijavitelja in občine so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju. Prijavitelj je dolžan omogočiti
administrativni in finančni nadzor.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, ki se sofinancira in prejemniku finančnih sredstev,
skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
VI. Način in rok za oddajo vlog
Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje dokumentacije za dom – ne odpiraj« se
pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdov
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ščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazec in drugi dokumenti (priloge), navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na spletni strani občine: www.ajdovscina.si,
v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, zavihek Javni
razpisi.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter
da se z njo strinja. Popolno vlogo predstavljajo obrazec
za prijavo, ki mora biti podpisan in žigosan, ter zahtevane priloge.
Rok za prijavo na javni razpis je 9. 11. 2020. Šteje
se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno
pisarno občine na dan roka do 15. ure, ne glede na način pošiljanja, sicer se bo štela za prepozno (prejemna
teorija).
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in
pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov katarina.ambrozic@ajdovscina.si, s
pripisom: JR dokumentacija za dom.
VII. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa: odpiranje
vlog bo predvidoma naslednji dan po roku za prijavo na
razpis. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa
bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku
za prijavo. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo,
bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene. Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožba,
o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ajdovščina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

157 / 30. 10. 2020 /

Javne dražbe
Ob-3170/20
Ustavitev postopka
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZZZS)
obvešča, da je na podlagi četrtega odstavka 49. člena v
zvezi s četrtim odstavkom 2. člena in 77. členom Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18; ZSPDSLS-1)
ustavil naslednje postopke javnih dražb:
– Postopek prodaje rabljene računalniške opreme,
ki naj bi se prodajala na javni dražbi dne 3. 11. 2020,
– postopek prodaje službenih vozil, ki naj bi se prodajala na javni dražbi dne 10. 11. 2020.
Sklepa o ustavitvi sta objavljena na spletni strani
ZZZS, pod rubriko »NOVOSTI«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest
Št. 101-6/2020

Ob-3159/20

Svet Vrtca Ledina na podlagi 35. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in v skladu s svojim
sklepom, sprejetim na seji dne 13. 10. 2020, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je april 2021.
Kandidati/-ke naj pisno prijavo z dokazili pošljejo
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Ledina, Čufarjeva ul. 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na
razpis za ravnatelja«, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave tega oglasa. Vloga bo štela za pravočasno,
če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji
dan roka.
Kandidati/-ke morajo k pisni prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu –
kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega
izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja zavoda.
Kandidati/-ke naj priložijo tudi kratek življenjepis z
opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ledina
Ob-3160/20
Svet zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica,
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa
št. 11/9/79 z dne 13. 10. 2020 razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Gimnazije Krško
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,

36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj)
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole kot organizacijske enote.
Predviden začetek dela je 1. 3. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske
evidence, potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah) in s
kratim življenjepisom pošljite do četrtka, 12. 11. 2020, na
naslov: Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ravnateljice GIM«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica
Ob-3163/20
Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, na podlagi Sklepa Sveta Vrtca Ljutomer z dne
22. 10. 2020 in v skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skladno z
Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/tke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje
5 let.
Predvideni začetek dela je 8. 1. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti
(zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ice«
– Ne odpiraj!
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Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ljutomer
Ob-3164/20
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva
ulica 40, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 15. seje
Sveta zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto z dne
22. 10. 2020 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G,
58/09 – ZOFVI-H, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 –
ZOFVI-I, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16
– popr. – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je dne 1. 3. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Delo na tem delovnem mestu se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar
ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu
preneha mandat),
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo
za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica
(s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču –
izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo
mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne
odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
*V tekstu objavljen izraz kandidat je uporabljen kot
nevtralni za moški in ženski spol.
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Novo mesto
Št. Su KS 176/2020-2

Ob-3166/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
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2 (dve) prosti sodniški mesti, in sicer:
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Celju
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju
Kandidati naj v prijavi navedejo, na katero sodniško
mesto se prijavljajo.
Razpisni pogoji za sodniško mesto na okrajnem
sodišču:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Razpisni pogoji za sodniško mesto na okrožnem
sodišču:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v
10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest 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, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-3167/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke mag. Nine Češarek razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Nini Češarek iz Kočevja
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 704-23/2020

Ob-3169/20

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg‑B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo
biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov
razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo
pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka
8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju
in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo
o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja
ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka
8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka
8. člena ZN),
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je doseg
ljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani sklicujejo na številko
704-23/2020. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko
mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 2. 2021.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Objave sodišč
Izvršbe
I 967/2020

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Os-3032/20

V izvršilni zadevi opr. št. I 967/2020 upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana,
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6,
Maribor, zoper dolžnika Demiri Lavdrim, Partizanska cesta 19, Maribor - dostava, zaradi izterjave
72.378,76 EUR s pripadki, je bil na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru I 967/2020 z
dne 25. 8. 2020 z zapisnikom o rubežu IZV 92/2020 z
dne 29. 9. 2020 opravljen rubež nepremičnine – stanovanje številka 5 v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Partizanska cesta 19, Maribor,
ki se nahaja v stavbi številka 1342, stavba stoji na
parcelni številki 1215, k.o. 657 Maribor - Grad, velikost stanovanja po podatkih geodetske uprave skupaj
75,7 m2, od tega bivalni prostor 69,70 m2 in pripadajoča klet 6 m2, v lasti dolžnika Lavdrim Demiri do
1/1 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2020

0052 Z 25/2020

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici –
svétnici Mari Moravek, v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna
št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Prešernova ulica 27, Celje, zoper dolžnika Mersija
Ramić, EMŠO 2005973505776, Annaweg 4, Klagenfurt
– Viktring, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
11.017,58 EUR s pp, z zastavno pravico na nepremičninah dolžnika, dne 17. septembra 2020 sklenilo:
Dolžniku Mersiji Ramić, Cankarjeva ulica 8, Celje, se postavi Aleksander Cmok, odvetnik v Odvetniški
družbi Cmok in partnerji o.p., d.o.o. v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2020
D 44/2018

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 47/2014

Os-2343/20

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne
lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom
Usnjarska ulica 3, Maribor, na predlog predlagateljice
Merime Šalaj, Usnjarska ulica 3, Maribor, za vzpostavitev pravnega naslova, dne 20. 6. 2020 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova:
prodajne pogodbe z dne 21. 5. 2004, sklenjene med
Stanislavo Kerz (prej: Žaku) kot prodajalcem in Klavdijem ter Lilijano Kavčič kot kupcema, s katero je prodajalec kupcema prodal 2,5 sobno stanovanje št. 3, v
skupni izmeri 68,42 m2, locirano v II. nadstropju stavbe
z naslovom Usnjarska ulica 3, Maribor, zgrajene na
parceli št. 1976/2 k.o. Maribor-Grad in garažni boks –
parkirno mesto št. 12, ki je lociran v 1. kleti objekta C
PRISTAN, ki stoji na parceli št. 1979, pripisani pri vl.
št. 739 k.o. Maribor-Grad.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2020

Os-2985/20

Os-2878/20

Okrajno sodišče v Cerknici je v zapuščinski zadevi
po pokojnem Johnu F. Svigel (tudi: Švigel), rojen 22. 7.
1925, z zadnjim bivališčem 161 East 280th Street, Euclid,
Cuyahoga, 44132, Ohio, Združene države Amerike, umrl
8. 9. 2002, dedinji neznanega naslova Courtney Ann
Patterson (rojeni Dasher), rojeni 4. 9. 1981 v Euclidu,
Cuyahoga, Ohio, Združene države Amerike, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o
dedovanju s sklepom D 44/2018 z dne 6. 3. 2020 postavilo začasnega zastopnika odvetnika Riharda Branislja,
Kolodvorska cesta 5, Postojna.
Začasni zastopnik bo dedinjo v postopku zastopal
vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 6. 2020
IV D 2393/2019

Os-2745/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni (triažni)
sodnici Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zadevi po
pokojnem Giuseppeju (Jožefu) Tremulu, rojenem 27. 6.
1912, umrlem 18. 6. 2001, nazadnje stanujočem na naslovu Via San Nazario 129, Trst, Republika Italija, držav
ljanu Republike Italije, dne 25. 8. 2020 sklenilo, da se
Giorgiu Tremulu v skladu s 5. točko drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
163. členom Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasno
zastopnico – odvetnico Natašo Ljubič iz Ljubljane.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano osebo
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2020
St 1300/2020

Os-3043/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku osebnega
stečaja nad dolžnico Matejko Švarc, Železna cesta 14,
1000 Ljubljana, dne 1. 10. 2020 sklenilo:
Stečajni dolžnici se postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tamara Avsec, Poljanska c. 22c, 1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2020
VL 113867/2019

Os-3095/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Energetika Celje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki ga zastopa
zak. zast. Aleksander Mirt, Smrekarjeva ulica 1, Celje,
proti dolžniku Mersiji Ramić, Annaweg + AT 4, Klagenfurt – Viktring, ki ga zastopa zač. zast. Vera Kovačević –
odvetnica, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zaradi izterjave
77,40 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mersiji Ramić, Annaweg + AT 4, Klagenfurt – Viktring, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Vera Kovačević,
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 2020
VL 34970/2020

Os-3176/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Blei
weisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Sedat Shijaku,
Ulica 1. avgusta 3, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Šuštar
Hostar Alenka – odvetnica, Cesta Staneta Žagarja 37,
Kranj, zaradi izterjave 1.368,87 EUR, sklenilo:
Dolžniku Sedat Shijaku, Ulica 1. avgusta 3, Kranj, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Alenka Šuštar
Hostar – odvetnica, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2020
VL 25395/2020

Os-3190/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-

veniija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor
– poštni predali, proti dolžniku Draženu Mikulić, Prilaz
Gjure Deželića 8, Zagreb, ki ga zastopa zač. zast. Ivan
Mohorko – odvetnik, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj, zaradi
izterjave 1.281,16 EUR, sklenilo:
Dolžniku Draženu Mikulić, Prilaz Gjure Deželića 8, Zagreb, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivan
Mohorko, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2020
III P 222/2020

Os-3117/20

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Saši Prelog Žnidarič, v pravdni zadevi tožeče stranke:
Jože Pleteršek, roj. 24. 5. 1966, Vosek 38, Pernica, ki jo
zastopa Rok Berden, odvetnik v Mariboru, zoper toženo
stranko: Igor Kmetič, roj. 22. 2. 1973, Gosposvetska 23,
Maribor, zaradi plačila, o postavitvi začasnega zastop
nika toženi stranki, izven naroka, dne 3. septembra
2020, sklenilo:
Toženi stranki: Igor Kmetič, roj. 22. 2. 1973, Gosposvetska 23, Maribor, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Rok Zdravković iz Odvetniške družbe Zdravković
o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do
takrat, dokler stranka sama ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem, ali dokler pristojni center
za socialno delo ne bo obvestil sodišča, da je stranki
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2020
D 566/2016

Os-2935/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne
11. 4. 1955 umrlem Stepančič Janezu, pok. Ivana, roj.
10. 6. 1872, z zadnjim stalnim prebivališčem Temnica 36, izven naroka, dne 14. 9. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se zakonitima dedičema zap.
pravnukoma Derman Angelu in Derman Marieli, oba neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni zastop
nik, odvetnik Matija Premrl, Lokavška cesta 7, Ajdovščina,
ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 566/2016 vse
dokler dediča ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 2020
Z 6/2020

Os-3034/20

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi
upnika Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,
Teharska cesta 49, Celje, proti dolžniku Franciju Tuhtar, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, zaradi izterjave
359,52 EUR s pp, sklenilo:
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Dolžniku Franciju Tuhtarju, Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur, se v tem postopku zavarovanja postavi
začasnega zastopnika odv. Iztoka Šubaro, Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD
Celje, Enota Šentjur pri Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 28. 7. 2020
P 105/2018

Os-2922/20

Okrajno sodišče na Vrhniki je po okrajni sodnici Karini Konec v pravdni zadevi tožeče stranke Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, zoper toženi stranki: 1. Mateja
Zorko, Verd 143, Vrhnika in 2. Boštjan Molk, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, zaradi povračila škode v višini 9.541,37 EUR s pp, dne 14. 9. 2020 sklenilo, da
se drugotoženi stranki Boštjanu Molku, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno
zastopnico odvetnico Petro Velkavrh, Cankarjev trg 11,
Vrhnika, ker je njegov naslov dejanskega prebivališča
neznan, pooblaščenca pa nima.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice in bo drugotoženo stranko
Boštjana Molka zastopala od dneva postavitve in vse
do takrat, dokler drugotožena stranka Boštjan Molk ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen Zakona o
pravdnem postopku).
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 14. 9. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 149/2020

Os-3085/20

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojni Rozaliji Jalovec Vesić, roj. 19. 4. 1919,
nazadnje stan. Bregalnička 16, Beograd, Srbija, ki je
umrla 27. 1. 1980.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pokojni, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 12. 10. 2020
D 91/2020

Os-2897/20

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Vekoslavu (tudi: Lojzetu) Grabrijanu (v zemljiški knjigi vpisan kot Grabrijani), rojenem
26. 1. 1867 v Vipavi, z zadnjim znanim bivališčem v
Ložu, Stari trg pri Ložu, sodno razglašenem za mrtvega,
tako da za dan njegove smrti velja 13. 7. 1904.
Sodišču ni znano, ali ima pokojni dediče I., II.
in III. dednega reda. Zato na podlagi 206. člena Zako-

Št.

157 / 30. 10. 2020 /

Stran

2333

na o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem
postopku po pokojnem Vekoslavu (tudi: Lojzetu) Grabrijanu, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na podlagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 9. 2020
D 119/1949

Os-2900/20

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Mariji Rolih, rojena Starešinič, rojena dne 8. 4.
1866, vdova, mati enega otroka, državljanka Republike
Slovenije, nazadnje stanujoča na naslovu Krasinec 44, pošta Gradac, umrla dne 31. 12. 1948, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni zapustničini vnukinji Ivanki Dubić, rojeni
Rolih, 1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri
tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer –
Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota
Črnomelj, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 16. 9. 2020
D 116/2018

Os-3049/20

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pok. Tereziji Lončarič Dovč, rojeni 11. 2. 1926, nazadnje
stanujoča na naslovu Argentina, AR Buenos Aires, Capitan de San Martin 1827, Boulogne, umrla 8. 2. 2008,
izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se znani vendar neznano kje bivajoči dedinji Elena Dovč in Gabriela Isabeli Dovč ter neznani in
neznano kje bivajoči dediči po pok. zapustničini hčerki
Marii Jarc, roj. Dovč, 1., 2. in 3. dednega reda, da se
priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska in Bela
krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 9. 2020
D 143/2018

Os-2907/20

V zapuščinski zadevi po dne 11. 6. 2018 umrlem
Avgustu Mlakarju, sinu Avguština, roj. 8. 12. 1953, nazadnje stanujočem Pod goro 5, p. Krško, državljanu
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim
upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obvez
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nostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 16. 9. 2020
D 79/2020

Os-2939/20

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija,
v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Prelogar, rojena 6. 9. 1933, davčna številka 51611015, državljanka
Republike Slovenije, umrla 26. 1. 2020, nazadnje stan.
Gobnik 14, Gabrovka, sodišče za potrebe izdaje sklepa
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob
smrti vdova in je zapustila hči Metko Poklar, sina Ivana
in Jožeta Prelogarja ter vnukinjo Danjo Pavlin, ki pa so
se dedovanju po pokojni odpovedali. Ali je zapustnica
imela še kakšne potomce sodišču ni znano.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojni, 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 enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 14. 9. 2020
III D 262/2017

Os-2896/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Annie O'Block,
dekliški priimek Platnar, rojeni 14. 7. 1913, umrli 20. 2.
2013, nazadnje stanujoči na naslovu 3503 Stanfield dr.,
Parma, 44134, Ohio, ZDA, državljanki ZDA, je naslovno
sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila
vdova. Zapustila je tri potomce, in sicer sina Louisa
J. O'Blocka ter hčeri Joan Louise O'Block in Carol Ann
O'Block, ki je že pokojna ter je zapustila hčer Kimberly
in sina Scotta.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, da bi lahko nedvoumno ugotovilo, ali zgoraj naštete osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči v prvem
dednem redu, saj o tem v predmetnem zapuščinskem
spisu ni zanesljivega dokazila, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega
sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2020
D 165/2020-5

Os-2876/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Kermek Raič Ani, roj. 12. 6. 1946, umrli dne
25. 10. 2019, iz Rhiemsweg 89, DE 22111 Hamburg,
Nemčija.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega
sodišča 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 11. 9. 2020
II D 699/63

Os-2899/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 5. 10. 1960 umrli Brglez
Alojziji, roj. Hrastnik, roj. 11. 6. 1902, hčeri Janeza, gospodinji, nazadnje stan. Ruška cesta 69, Maribor, pride
v poštev kot dedinja po zapustnici tudi zap. hči Zinka
Brglez, roj. 14. 10. 1930, neznanega prebivališča (po
podatkih sodišča naj bi živela nekje v Venezueli) oziroma njeni potomci, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva zap. hči Zinko Brglez oziroma
njene potomce 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 Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2020
D 366/2019

Os-2908/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 13. 7. 1937 razglašeni za mrtvo Alojzijo
Pečenko (rudi Luigia), roj. Ličen, roj. 22. 5. 1855 v Braniku, neznanega prebivališča.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2020
D 365/2019

Os-2936/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po umrli Adeli Pečenko (tudi Adele), pok. Antona,
roj. 15. 10. 1888, neznanega prebivališča, ki je bila na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr.
št. IN 25/2018 z dne 18. 4. 2019 razglašena za mrtvo,
kot datum smrti pa se šteje 3. 12. 1976.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2020
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D 450/2018

Os-2975/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Franku Pečarju, rojenem 26. 9.
1952, stanujočem na naslovu Liminjanska cesta 96, Lucija in umrlem dne 13. 11. 2018.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 9. 2020
I D 543/1948

Os-2837/20

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski
postopek po pok. Marjeti Bole, roj. Zadnik, nazadnje
stanujoči Križ št. 19, p. Sežana, ki je umrla 17. 3. 1935,
zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustnici kot nekdanji članici Agrarne skupnosti
Križ - Filipčje Brdo.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih
dedičih po zgoraj navedeni zapustnici, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 9. 2020
D 365/2019

Os-2882/20

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 30. 4. 2019 umrlem zapustniku Jožetu Pohovnikar, oče Karol Pohovnikar, roj. 17. 4. 1955, EMŠO:
1704955500327, drž. RS, nazadnje stan. Ozka ulica 1,
Slovenj Gradec.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove 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
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 9. 2020
D 203/1959

Os-2883/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po pokojnem Antonu Lavrenčič, sin Antona, rojen 21. 1. 1896, z
zadnjim prebivališčem na naslovu Logje 5/74, Breginj,
ki je umrl dne 29. 6. 1959.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Logje - Robidišče, in sicer: parc. št. 327/1, 327/28, 340/2, 547/3,
327/3, 128, 139, 475, 524/4, 524/5, 525/6, 525/7, 525/8,
526, 524/7, 524/8 ter 524/9, vse k.o. 2215 Robidišče ter
parc. št. 1870/1, 2707/6, 2297/3, 2705, 1471, 1514/2,
1644/1, 1644/2, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1976/3, 2888/2,
2978, 3100/1, 4246/52, 4250, 4268/1, 4268/2, 4364/1,
4404/1, 4406, 4407, 1639, 1640, 1645, 2016, 2020,
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2359, 2360, 2888/1, 2888/3, 2889/1, 2889/2, 2890,
2895/2, 2974, 2976, 2977, 3094, 3100/2, 4258/1, 4261,
4290/2, 4364/3, 4364/4, 4364/5, 4364/6, 4365, 4258/2,
1870/2, 2297/1, 4246/55, 4257/4, 4257/5, 4257/6,
4257/7, 4257/8, 4405/3, 4405/4, 4405/5, 4405/6, 4405/7
ter 4405/8, vse k.o. 2216 Logje.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh 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 po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 9. 2020
D 132/1964

Os-2941/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Fonu, sinu Jožefa, rojenem 14. 6. 1866, z
zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Ladra št. 13/18,
ki je umrl 17. 4. 1964.
Razen tega, da je zapustnik imel sina Ivana, rojenega 1904, sodišče z drugimi podatki ne razpolaga, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče zapustnika,
da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu
organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 9. 2020
D 115/2020

Os-2904/20

Pri Okrajnem sodišču na Vrhniki je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Pintar Miranu, rojenem 7. 4.
1959, državljanu RS, razvezanem, nazadnje stalno stanujočem Krpanova ulica 3, Vrhnika, umrlem 10. 4. 2020.
Sodišče seznanja morebitne upnike po pokojnem,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o
premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi
predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 9. 2020

Oklici pogrešanih
N 42/2020

Os-3013/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca An-
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dreja Russich Grdina, z zadnjim znanim prebivališčem
Movraž 4, Gračišče, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2020
N 40/2019

Os-2767/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na
predlog Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, zastopane po Državnem odvetništvu RS,
Zunanjem oddelku v Celju, Prešernova ul. 27, Celje,
uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane Ane Rebernik, Gubno 58, Lesično, za mrtvo, ki jo
zastopa skrbnica za poseben primer odvetnica Marinka
Smeh Štorman.
Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona
o nepravdnem postopku (ZNP) sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo
sodišču, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 7. 2020
N 37/2019

Os-2768/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na
predlog Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, zastopane po Državnem odvetništvu RS,
Zunanjem oddelku v Celju, Prešernova ul. 27, Celje,
uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane Ane Dvoršak za mrtvo, ki jo zastopa skrbnik za
poseben primer odvetnik Marjan Aleksić.
Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona
o nepravdnem postopku (ZNP) sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo
sodišču, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 20. 7. 2020
N 36/2019

Os-2770/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na
predlog Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, zastopane po Državnem odvetništvu RS, Zunanjem oddelku v Celju, Prešernova ul. 27, Celje, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane
Amalije Dvoršak, nazadnje znani naslov Gubno 58,
Lesično, za mrtvo, ki jo zastopa skrbnik za poseben
primer odvetnik Urban Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona
o nepravdnem postopku (ZNP) sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo
sodišču, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 8. 2020

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 741/2020-V

Os-3158/20

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2020
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 741/2020-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina: parcela št. 1112/2 k.o. 1456 – Novo
mesto, do celote in
– nepremičnina: posamezni del št. 33 v stavbi
št. 305, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, do celote.
2. Tožena stranka: 1. Zhang Xiaofang, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto in 2. Liu Junfeng, Cankarjeva
ulica 13, Novo mesto.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 741/2020-V z
dne 15. 10. 2020, v zvezi s popravnim sklepom, opr.
št. P 741/2020-V z dne 22. 10. 2020, se v I. točki glasi:
»Do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku
se podaljša začasno zavarovanje odvzema premoženja
nezakonitega izvora v višini 363.109,37 EUR, ki je bilo
do 19. 10. 2020 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča
v Novem mestu, opr. št. I Kpd 15983/2020 z dne 20. 7.
2020, vpisano pod ID pravice/zaznambe: 20770853,
tako, da se:
prvi toženi stranki Zhang Xiaofang ali komurkoli
drugemu po njegovem pooblastilu prepove odtujiti ali
obremeniti nepremičnini:
– ID znak parcela 2457741, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 1112/2, k.o. 1456 Novo mesto, na
kateri se nahaja stanovanjska hiša in katere lastnica je
Zhang Xiaofang,
– ID znak dela stavbe 5570112, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe, stavba 305, del stavbe 33,
k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, katere lastnica je
Zhang Xiaofang, z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 30. 10. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2020
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P 741/2020-V

Os-3174/20

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2020
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 741/2020-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina: parcela št. 1112/2 k.o. 1456 – Novo
mesto, do celote in
– nepremičnina: posamezni del št. 33 v stavbi
št. 305, k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, do celote.
2. Tožena stranka: 1. Zhang Xiaofang, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto in 2. Liu Junfeng, Cankarjeva
ulica 13, Novo mesto.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. P 741/2020-V z dne 22. 10.
2020, se glasi:
»Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev
začasnega zavarovanja premoženja z dne 9. 10. 2020,
popravljenega dne 21. 10. 2020 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
banki Novi KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prepove vsakršno razpolaganje z denarnimi sredstvi, ki jih ima
prva tožena stranka Zhang Xiaofang, EMŠO
1210979506021, na računu, št. SI56 0435 1026 3460 156, v
višini 5.440,77 EUR, in sicer imetniku ali komu drugemu
po njegovem nalogu ali pooblastilu.«
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4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 30. 10. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2020
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Šenk Igor, Hochbuchlweg 1, 3012 Bern, Švica, diplomo št. 13, izdana pri Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za
elektrotehniko, leta 2013. gnf-342216

Drugo preklicujejo
BM TRANS d.o.o., Polene 28A, Slovenske Konjice,
potrdilo za voznika, št. 016108/SŠD61-2-4575/2019, izdano na ime Milovanović Igor, veljavno do 19. 10. 2019.
gne-342217
Dautović Edin, Gimnazijska cesta 15b, Trbovlje,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500058522000,
izdajatelj Cetis d.d. gnw-342224
FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek,
izvod licence, št. 015069/008, za vozilo MAN, reg.
št. CE MJ 271, veljavnost do 25. 10. 2022. gnt-342227
KLOBASA d.o.o., Zgornje Hoče 43 C, Hoče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003567002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Klobasa Andrej. gnq-342230
LOVSKA DRUŽINA VIŠNJA GORA, VRH PRI VIŠ
NJI GORI 38, Višnja Gora, štampiljko elipsaste oblike
dimenzij 37x29mm, v sredini motiv srnjaka, srne in mladiča, na robu napis LOVSKA DRUŽINA VIŠNJA GORA,
pod motivom št. 1. gnv-342225
MIHA d.o.o., Poklek pri Podsredi 3, Podsreda, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500056949000, izdal
Cetis d.d., izdano na ime Damjan Jevremov, Zrenjanin,
Srbija. gng-342215
Mladen Polič s.p., Cankarjeva ulica 7, Sv.trojica v
Slov.goricah, potrdilo za voznika, št. 014430/RB31-25374/2016, izdano na ime Trifunović Marko, veljavno

od 20.12.2016 do 25.3.2017, izdano pri OZS, leta 2016.
gnb-342220
Mladen Polič s.p., Cankarjeva ulica 7, Sv.trojica v Slov.
goricah, potrdilo za voznika, št. 014430/RB31-2-2109/2017,
izdano na ime Nikolić Milan, veljavno od 23.5.2017 do
11.7.2017, izdano pri OZS, leta 2017. gnz-342221
Mladen Polič s.p., Cankarjeva ulica 7, Sv.trojica v
Slov.goricah, potrdilo za voznika, št. 014430/SŠD31-23051/2017, izdano na ime Nikolić Milan, veljavno od 5.7.2017
do 10.7.2018, izdano pri OZS, leta 2017. gny-342222
OFAK-KOSTEL d.o.o., Potok 3A, Kostel, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 616662, izdano na ime Aleš Ofak, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2002. gnu-342226
Posavec Denis, Liminjanska cesta 81, Portorož Portorose, pomorsko knjižico, št. 001646. gnx-342223
SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, izvod licence, št. 017028/006, za vozilo Mercedes Benz, reg.
št. MB JN-450, veljavnost do 14. 4. 2025. gnp-342231
TOP LOGISTICS, Jasmin Kličić s.p., Gmajnica 17A,
Komenda, izvod licence, št. GE010688/08473/001, za
vozilo vlačilec, reg. št. LJ13-FPA, veljavno do 20. 5.
2024. gnd-342218
TOP LOGISTICS, Jasmin Kličić s.p., Gmajnica 17A,
Komenda, izvod licence, št. GE010688/08473/003, za
vozilo vlačilec, reg. št. LJ55-RJD, veljavno do 1. 10.
2024. gnc-342219
VA-MI Laguna transport d.o.o., Grško 6, Ljubljana
Šmartno, izvod licence, št. GE011497/08769/001, za
vozilo MAN, reg. št. LJ26-THK, veljavnost do 3. 6. 2025.
gns-342228
VA-MI Laguna transport d.o.o., Grško 6, Ljubljana
Šmartno, izvod licence, št. GE011497/08769/002, za
vozilo MAN, reg. št. LJ36-THK, veljavnost do 3. 6. 2025.
gnr-342229
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