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Javni razpisi

Št. 604-6/2021-2 Ob-3151/21

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja v okviru Jav-
nega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih 
znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru 
JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni 
del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, nov dodatni pri-
javni rok za leto 2021 in spremembo Javnega razpisa.

Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2021:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj 

navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 22. 11. 2021*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v dru-

gem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni 
roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje 
v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za prijavo je ponedeljek, 22. 11. 2021*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v dru-

gem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni 
roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.

JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

Sprememba javnega razpisa:
Točka 3.3. Cilj javnega razpisa se spremeni tako, 

da se glasi: Operacija b) Izobraževanje na področju 
kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine 
mladih do vključno 29. leta se bo izvajala v Vzhodni 
in Zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po 
regijah: 60 % za Vzhodno kohezijsko regijo in 40 % za 
Zahodno kohezijsko regijo je odvisno od okvirne višine 
sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.

Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih 

dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev no-

vih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji 
in bolj konkurenčni vstop na trg dela,

na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno 
izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 344 oseb 
in zaposlilo prav tako najmanj 220 brezposelnih oseb iz 
ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer pred-
vidoma je v letu 2021 načrtovanih: 52 novih zaposlitev 
(subvencij) v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji in 
52 kandidatov, ki bodo vključeni v dopolnilna izobra-
ževanja v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo 
izvedel JSKD v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.

Točka 4: Ciljna skupina razpisa se spremeni tako, 
da se glasi: b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zapo-
slovanje v kulturi

– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah 
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 
60 %:40 %;

– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe 
o sprejemu v izobraževalni program);

– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, 
ki so financirani iz javnih sredstev;

– imajo poseben interes do dela na kulturnem po-
dročju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi 
dejavnostmi.

Točka 5.5 Splošni pogoji se spremeni tako, da se 
glasi: V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih 
izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani orga-
na upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori, se lahko 
vključijo brezposelni mladi:

– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah 
Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 
60 %:40 %;

– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe 
o sprejemu v izobraževalni program);

– se ne izobražujejo ali
– usposabljajo v programih, ki so financirani iz jav-

nih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem po-

dročju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi 
dejavnostmi.

Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnju-
jejo pogoje a) Subvencije za delodajalce se spremeni 
tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje 
razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne 
prijave, največje možno skupno število točk je 20. Izmed 
prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse 
pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje 
število točk, in sicer 35 prijaviteljev z najvišjim številom 
točk v Vzhodni kohezijski regiji, ki bodo zbrali največje 
število točk in 2 prijavitelja, ki bosta zbrala največje šte-
vilo točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo 
po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto 
mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran ti-
sti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom 
razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po 
dodatnem merilu izbere tisti, katerega izbrani kandidat 
za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost 
kandidata za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta 
način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede 
na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima 
vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve 
šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto 
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oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v informacij-
sko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, dolo-
čenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu 
pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor 
prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvr-
ščen na prednostnem vrstnem redu.

Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjuje-
jo pogoje b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlo-
vanje v kulturi se spremeni tako, da se glasi:

Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav za prijavitelje dopolnilnih izobraževanj za delo/zaposlovanje v kulturi

Merilo Vrednotenje Točke Največje možno 
število točk

PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 16

Stalno prebivališče prijavitelja glede 
na območje stopnje registrirane 
brezposelnosti mladih od 25–29 let.

Vzhodna 
kohezijska regija

Pomurska 6

6

Podravska 6
Zasavska 6
Savinjska 6
Posavska 5
Koroška 5
Jugovzhodna Slovenija 5
Primorsko-notranjska 4

Zahodna 
kohezijska regija

Osrednjeslovenska 5

5
Goriška 4
Obalno-kraška 3
Gorenjska 33

Razvitost občine v kateri ima 
prijavitelj za izobraževanje stalno 
prebivališče (merjena s koeficientom 
razvitosti).

– 0,00–0,89 10

10
– 0,90–0,99 9
– 1,00–1,09 8
– 1,10–1,19 7
– 1,20– in več 6

Število točk – SKUPAJ 16

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje 
možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki 
bodo z vsakoletnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, 
bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število 
točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 25 prijaviteljev 
z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in 
9 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Zahodni kohezij-
ski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na 
zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več 
vlog, jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod 
pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vklju-
čenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru 
s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki 
ga je označil kot drugo možnost.

Točka 7. Predvidena višina sredstev, ki so na razpo-
lago za javni razpis a) Subvencije za delodajalce

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 1.103.000,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja naslednja:

Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za 
leto 2021 (46 + 6 novih zaposlitev (subvencij)): 
260.000,00 EUR, od tega:

– 46 novih zaposlitev (subvencij) za Vzhodno kohe-
zijsko regijo 230.000,00 EUR

– 6 novih zaposlitev (subvencij) za Zahodno kohe-
zijsko regijo 30.000,00 EUR.

Za javni razpis – poziv 2021/4 z objavo v Uradnem 
listu RS z dne 22. 10. 2021 je na voljo 35 novih zapo-
slitev (subvencij) za Vzhodno kohezijsko regijo v pred-
videni skupni višini 175.000,00 EUR in 2 novi zaposlitvi 

(subvenciji) za Zahodno kohezijsko regijo v predvideni 
višini 10.000,00 EUR.

Točka 7.2 se spremeni tako, da se glasi: V letu 2021 
bo 52 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od 
tega 43 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 9 kan-
didatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izo-
braževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki.

Za javni razpis – poziv 2021/4 z objavo v Uradnem 
listu RS z dne 22. 10. 2021 je na voljo 25 prostih mest 
za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev 
v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kul-
turi in devet prostih mest za kandidate in Zahodne ko-
hezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja 
za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12-ih razpisanih 
modulov.

Točka 8. Upravičeni stroški in način financiranja 
ter obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja 
sredstev) se spremeni tako, da se glasi: JSKD bo fi-
nanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od 
datuma objave javnega razpisa:

– do najkasneje 30. 9. 2022 za a) Subvencije za 
delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/za-
poslovanje v kulturi.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 
datuma objave javnega razpisa:

– do najkasneje 31. 10. 2022 za a) Subvencije za 
delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/za-
poslovanje v kulturi.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 
31. 12. 2022, ki je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
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a) Subvencije za delodajalce
Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija 

za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki 
znaša 5.000,00 EUR na osebo za neprekinjeno zapo-
slitev za obdobje najmanj devetih mesecev za polni 
delovni čas 40 ur tedensko, ki je naveden v pogodbi 
o zaposlitvi. Subvencija se delodajalcu izplača na podla-
gi prejetega popolnega Zahtevka za plačilo upravičenih 
stroškov delodajalca ter dokazil o zaposlitvi. JSKD bo 
sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju 
od objave javnega razpisa in najkasneje do 30. 9. 2022.

Upravičeni strošek se delodajalcu izplača na tran-
sakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden 
iz registra transakcijskih računov pri AJPESu, in sicer 
najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega 
in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov 
izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe oziroma 
ne kasneje do datuma obdobja upravičenosti izdatkov, 
ki je 31. 10. 2022. Dokazilo za uveljavljanje upravičenih 
stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne ose-
be iz ciljne skupine, sklenjena neprekinjeno za obdobje 
najmanj devet mesecev in za poln delovni čas (40 ur 
tedensko). Dokazilo se priloži le k zahtevku: Zahtevek 
za plačilo upravičenih stroškov za plačilo subvencije. 
JSKD bo prijavo vključene osebe iz ciljne skupine v ob-
vezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev 
njene zaposlitve preveril na podlagi REK-1 obrazca, ki 
ga posreduje delodajalec takoj po preteku 3 mesecev. 
Po preteku celotnega obdobja zaposlitve pa delodaja-
lec predloži REK-1 obrazce za zaposlenega za celotno 
obdobje zaposlitve.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje 
v kulturi

Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se 
v okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo 
program v živo in/ali v spletni obliki opravili v deležu 
80 % vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno 
udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obse-
gu 96 ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil 
njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % priso-
tnosti bodo prejeli certificirano potrdilo, izdano s strani 
JSKD, s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih 
kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževa-
njem. Certificirano potrdilo bo posameznikom omogo-
čalo lažje prehajanje na trg delovne sile. JSKD bo so-
financiralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od 
objave javnega razpisa in najkasneje do 30. 9. 2022 za 
dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

 Ob-3174/21

Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja zaprtje Javnega razpisa P7-4 2021 COVID MI-
KROKREDIT, z dnem 20. 10. 2021 ob 14. uri (objava 
v Uradnem listu RS, št. 163/21 z dne 15. 10. 2021 – 
Ob-3123/21).

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 4102-5/2021/5 Ob-3147/21
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 
in 195/20 – odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 
Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepa-
nju proti trgovini z ljudmi (Uradni list RS, – Mednarodne 
pogodbe, št. 14/09), objavlja Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti

javni razpis
za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine  
z ljudmi – krizna namestitev v letih 2022 in 2023

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta 

Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – kri-
zna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom 
žrtvam trgovine z ljudmi.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna na-
mestitev obsega:

1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore žr-
tvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih 
okoliščin in vsebuje:

– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihosocialno podporo,
– pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstve-

nega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje,

– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki so-
delujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,

– 24-urno dosegljivost izvajalca,
– 24-urno prisotnost izvajalca, ko je nameščen 

otrok,
– storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to po-

trebno,
– svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi 

z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno 

državo in
– druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgoj-

no pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih po-
pulacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:

– izdelava, distribucija in objava informativne tiska-
ne in digitalne zloženke o nevarnostih trgovine z ljudmi 
v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,

– digitalno ozaveščanje otrok in mladostnikov preko 
različnih kanalov, ki jih ta ciljna skupina uporablja:

– priprava enega digitalnega informativnega ma-
teriala, v obliki infografike ali kratkega film ali animacije 
ter njegova objava na različnih spletnih straneh ali druž-
benih omrežij, minimalno 15 različnih objav letu 2022 in 
minimalno 25 objav v letu 2023.

– izvedba 24 delavnic v letu 2022 in 24 delavnic 
v letu 2023, pri čemer mora izvajalec upoštevati:

– pokritost različnih ciljnih skupin (mladi, ki se 
izobražujejo ali so nastanjeni v vzgojno izobraževalnih 
zavodih, pedagoško vzgojni kader),

– smiselno terminsko pokritost usposabljanj te-
kom celega leta,

– enakomerno regijsko pokritost – 2 do 3 delavni-
ce na posamezno regijo,

– izvajalec delavnice izvaja v živo. V kolikor ob-
stajajo objektivni razlogi, se izjemoma lahko delavnice 
izvedejo tudi na daljavo (npr.: epidemiološki ukrepi).

III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za pred-
met javnega razpisa, je 45.000,00 EUR v letu 2022 in 
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45.000,00 EUR v letu 2023. Ministrstvo bo z izvajalcem 
sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Projekt se sofinancira iz sredstev ministrstva, prora-
čunska postavka 170084 – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si mi-
nistrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofi-
nanciranje projekta.

V primeru izrednega povečanja namestitev, zaradi 
katerega bi prišlo do preseganja prijavljenih oziroma raz-
pisanih sredstev, se po predložitvi predloga spremembe 
finančne konstrukcije z utemeljitvijo s strani izvajalca, vi-
šina sredstev za sofinanciranje projekta poveča v skladu 
s proračunskimi zmožnostmi.

IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porablje-
na: celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2023, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za 
izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva dodeljena 
za leto 2022 morajo biti porabljena do 31. 12. 2022, sred-
stva dodeljena za leto 2023 pa do 31. 12. 2023.

V. Pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavljen projekt vsebuje vse elemente oprede-

ljene v predmetu javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega 

prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem 
aktu določeno neprofitno delovanje in je registriran za 
opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za de-
javnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 
– socialno varstvo brez nastanitve po Uredbi o standardni 
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
ali ima status humanitarne organizacije ali status društva 
oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu 
na področju socialnega varstva ali status društva oziro-
ma status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju družinske politike oziroma ima opravljanje soci-
alnovarstvene dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem 
aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

3. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. 
Krizne namestitve se izvajajo v Republiki Sloveniji, stro-
ški povezani z izvajanjem projekta pa lahko nastanejo 
tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni.

4. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti 
za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot 
tudi za otroke in imajo možnost ločenega nameščanja 
moških, žensk in otrok.

5. Za izvajanje projekta prijavitelj izpolnjuje kadrov-
ske pogoje, in sicer:

– strokovni delavec ima izobrazbo po 69. členu Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju 
ZSV) in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni dela-
vec po ZSV na področju socialnega varstva,

– laični delavec ima zaključeno najmanj V. stopnjo 
izobrazbe.

6. Prijavitelj ima znotraj organizacije za prijavljen 
projekt urejen pritožbeni postopek, ki ga imajo na voljo 
uporabniki projekta.

7. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z organi od-
krivanja in kazenskega pregona Republike Slovenije 
v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje 
s centri za socialno delo in z drugimi državnimi organi pri 
urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi.

8. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z drugimi nevla-
dnimi organizacijami pri urejanju statusa krizno name-

ščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot 
tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki 
se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in prego-
na v predkazenskem in kazenskem postopku.

9. Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma 
s strokovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo 
o zaposlitvi na projektu oskrba žrtev trgovine z ljudmi 
– krizna namestitev v letih 2022 in 2023 in ministrstvu 
v roku 20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju pro-
jekta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.

10. Projekt se izvaja v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu.

11. Zaposleni iz 5. točke tega poglavja ne smejo 
biti zaposleni na projektu, ki ga Ministrstvo za notranje 
zadeve financira za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi – var-
na namestitev.

12. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. 
Če AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2020 
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti 
v prijavi priložen sprejet program pokritja v naslednjih 
letih.

13. Proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 
oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge 
prisilne odločbe.

14. Prijavitelj ima poravnane vse davke in druge 
obvezne dajatve, skladno z zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni razpis.

15. Zaposleni iz točke 5. tega poglavja niso bili 
pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso bili 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev.

16. Zoper zaposlene iz točke 5. tega poglavja ni 
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Če prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj nave-
denih pogojev, se prijava zavrne.

VI. Merila za izbor izvajalca
Prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo 

ocenjene glede na naslednja merila:
1. Usposobljenost prijavitelja
Ocenjujejo se izkušnje prijavitelja pri izvajanju ak-

tivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali 
s področja dela z žrtvami nasilja, in sicer tako z odraslimi 
kot z otroki.

dve leti ali več neprekinjenih izkušenj 4 točke
eno leto izkušenj 2 točki
manj kot eno leto 0 točk

2. Metode dela
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v pro-

jektu so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se 
z njimi dosegajo cilji projekta.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk

3. Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi
Način namestitve, posebne oblike oskrbe in pod-

pore otrokom žrtvam trgovine z ljudmi so jasno oprede-
ljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji 
projekta.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk
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4. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovne dobe strokovnega 

delavca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami 
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja, pri 
čemer se čas pripravništva ne upošteva.

tri leta ali več 4 točke
dve leti 2 točki
eno leto ali manj 0 točk

V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se 
število let delovne dobe ocenjuje tako, da posamezni 
strokovni delavec prejme 2,1 oziroma 0 točk.

5. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja strokovnega delavca 

s področja psiho-socialnega svetovanja kot je udeležba 
na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-soci-
alnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami 
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (z 
odraslimi in otroki). V kolikor iz dokazila ne bo razvidno 
število ur izobraževanja, se le-to šteje kot 1 urno izo-
braževanje.

nad 40 ur 4 točke
nad 20 ur do 40 ur 2 točki
pod 20 ur 0 točk

V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se 
usposobljenost kadra ocenjuje tako, da posamezni stro-
kovni delavec prejme 2,1 oziroma 0 točk.

6. Finančna konstrukcija
Načrtovana poraba (predvideni odhodki projekta) je 

vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstav-
ljeno vsebino projekta.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 
točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki pri nobenem merilu ne bo 
prejel 0 točk, oziroma tisti, ki bo pri merilih 2 (Metode 
dela) in 3 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) dosegel 
večje število točk.

Če prijavitelj pri merilih 2 (Metode dela) ali 3 (Oskr-
ba otrok žrtev trgovine z ljudmi) prejme 0 točk, se ne 
uvrsti v nadaljnje ocenjevanje in se prijava zavrne.

VII. Način sofinanciranja projekta
1. Stroški dela
V projektu se zagotavljajo sredstva za stroške dela 

največ v višini do 30.000,00 EUR.
V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinancira-

nje stroškov dela za enega strokovnega delavca za polni 
delovni čas ali za dva strokovna delavca za polovični 
delovni čas, do višine, ki jo prijavitelj navede v razpisni 
dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo 
v skladu s kolektivno pogodbo.

Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma stro-
kovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo o zapo-
slitvi na projektu oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev v letih 2022 in 2023 in ministrstvu v roku 
20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projek-
ta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.

V projektu se glede na obseg dela oziroma število 
namestitev zagotavljajo sredstva za financiranje dela 
največ treh laičnih delavcev, in sicer glede na dejansko 
opravljeno število ur na projektu, v višini bruto urne po-
stavke, ki jo prijavitelj navede v finančni konstrukciji pro-
jekta v razpisni dokumentaciji. Laični delavci se v projekt 
lahko vključujejo tudi v primeru, da strokovni delavec ni 
dosegljiv (dopust, bolniški stalež).

Ne glede na zgoraj navedeno, bo ministrstvo v pri-
meru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale 
utemeljene stroške dela.

2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane v obsegu de-

jansko nastalih stroškov, ki pa ne smejo presegati ocene 
cene oskrbnega dne, ki jo prijavitelj navede v finančni 
konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.

V ceno oskrbnega dne so zajeti naslednji stroški: 
namestitev, prehrana, storitve prevajanja in tolmače-
nja, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi 
zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč 
pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva 
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in 
zdravstveno zavarovanje.

Kadar je to potrebno, bodo financirane storitve pre-
vajanja in tolmačenja ter prevajalske storitve nastale 
v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred 
pristojnimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi orga-
ni matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na pod-
lagi izstavljenih fotokopij računov, ki jih izvajalec pošlje 
ministrstvu kot prilogo k specifikaciji zahtevanih sredstev.

Ostali utemeljeni materialni stroški bodo financi-
rani na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo 
izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. Osta-
li utemeljeni materialni stroški, ki jih prijavitelj navede 
v razpisni dokumentacij, so zlasti: stroški, ki so povezani 
s prostovoljskim delom, stroški, ki nastanejo na podlagi 
pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, stroški, ki 
nastanejo pri vrnitvi žrtve v izvorno državo (potni stro-
ški), supervizija.

Ne glede na zgoraj navedeno bo ministrstvo v pri-
meru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale 
utemeljene materialne stroške.

Izdelava in distribucija zloženk bo financirana na 
podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec 
pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. V ta namen bo 
izvajalec projekta zadolžen za izdelavo in distribucijo 
ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju ciljnih popula-
cij navedenih v 2. točki poglavja II tega razpisa. V kolikor 
je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom 
o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega 
gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno 
naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega na-
ročanja.

Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 
15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. 
Stroški izdelave zloženke niso materialni stroški iz dru-
gega odstavka te točke, vendar morajo biti ti stroški 
všteti v finančni konstrukciji.

Cena izdelave enega digitalnega informativnega 
materiala, v obliki infografike ali kratkega filma ali ani-
macije, v dolžini od 30–60 sekund, ne sme presegati 
zneska 500,00 EUR. Stroški izdelave digitalnega infor-
mativnega materiala niso materialni stroški iz drugega 
odstavka te točke, vendar morajo biti ti stroški všteti 
v finančni konstrukciji.

Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stro-
ške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 
1.000,00 EUR v letu 2022 in 1.000,00 EUR v letu 2023. 
Potni stroški niso materialni stroški iz drugega odstavka 
te točke, vendar morajo biti všteti v finančni konstrukciji.

VIII. Oblika in obvezna vsebina prijave
A. Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem 

obrazcu »Razpisna dokumentacija: Prijava na Javni 
razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi – krizna namestitev v letih 2022 in 2023«, sicer 
bo prijava izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni 
dovoljeno spreminjati.
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B. Popolna prijava vsebuje:
1. izpolnjen obrazec »Razpisna dokumentacija: Pri-

java na Javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba 
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2022 
in 2023«,

2. kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temelj-
nega akta,

3. v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravlja-
nje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa 
humanitarne organizacije ali statusa društva oziroma 
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju socialnega varstva ali statusa društva oziroma 
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na po-
dročju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma 
statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziro-
ma naloge, ki jih opravlja,

4. fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi za zapo-
slene na projektu,

5. fotokopijo delovne knjižice ali izpis Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o ob-
dobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2009 
za strokovne delavce na projektu s področja dela z žr-
tvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami 
nasilja (če zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz 
delovne knjižice, je potrebno potrdilo delodajalca o šte-
vilu let delovne dobe s področja dela z žrtvami trgovine 
z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja ali drugo 
ustrezno potrdilo),

6. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti za 
strokovnega delavca/strokovna delavca na projektu,

7. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta,
8. dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje 

projekta,
9. če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 

povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, 
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo 
z žigom.« Z obveznim podpisom odgovorne osebe in 
k prijavi priloži tudi pisno izjavo, da ne posluje z žigom,

10. pooblastilo, da lahko ministrstvo pridobi podatke 
od Finančne uprave RS, da ima prijavitelj poravnane vse 
davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno 
zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mese-
cu pred vložitvijo prijave na javni razpis (obrazec poobla-
stila je sestavni del razpisne dokumentacije).

V roku 8 dni od odpiranja prijav bodo prijavitelji, 
katerih prijave niso bile popolne, pisno pozvani k do-
polnitvi prijav. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v postavljenem roku, bodo zavržene.

IX. Ministrstvo bo pridobilo po uradni dolžnosti na-
slednje dokumente oziroma potrdila:

– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA,
– potrjene računovodske izkaze za leto 2020 od 

AJPES-a,
– podatke glede poravnanih davkov in drugih obve-

znih dajatev, skladno z zakonodajo,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izpi-

sek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vla-
de RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske 
skupnosti, odločba upravne enote o registraciji,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s po-
dročja socialnega varstva za strokovnega delavca,

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe,

– podatek o tem, da strokovni delavci niso zapo-
sleni na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna 
namestitev v letu 2022 in v letu 2023, ki je financiran 
s strani Ministrstva za notranje zadeve.

X. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave
1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno po-

slati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, 1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako:

»Ne odpiraj – Prijava!«
»Javni razpis – oskrba žrtev trgovine z ljudmi – kri-

zna namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv 

prijavitelja in njegov naslov.
2. Rok za oddajo prijav je dne 14. 11. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana ali če je 
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave 
bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na 
vsaki pošiljki označen prijavitelj. Prijave, ki ne bodo od-
dane na predpisanem obrazcu, bodo zavržene.

XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni 
v roku 30 dni od odpiranja prijav izvajalca.

2. Zoper sklep o izbiri je dovoljena pritožba na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v roku 8 dni od prejema sklepa.

XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-za-
deve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji 
pošljejo po elektronski pošti do 8. 11. 2021 na naslov 
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – 
javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna 
namestitev«.

XIII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravilno označenih in pravočasnih prijav, 

prispelih na naslov iz X. poglavja tega razpisa, bo dne 
19. 11. 2021 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, Ljub ljana

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti za-
stopniki prijavitelja oziroma predstavniki prijavitelja, če 
imajo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika. V pri-
meru, če bo prispelo več kot 10 prijav, odpiranje ne bo 
javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, rubrika »novice«, dne 17. 11. 2021.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-3169/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Du-
najska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 51. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti 
sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III 
z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sode-
lovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za fi-
nance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 167 / 22. 10. 2021 / Stran 2207 

4. javni razpis
za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte  

ter za razvoj novih pro izvodov, praks, procesov  
in tehnologij za projekte EIP

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za 
inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti 
EIP).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.750.000,00 eurov. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja 
podeželja 14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

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

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 
2022, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

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

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

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92,
e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Priloga 32 razpisne 
dokumentacije). 

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

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

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

stavku 6. člena Uredbe in je skladno z 12. členom Ured-
be obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

2. V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sed-
mim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov 
EIP naslednje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in izdelke vrhunske kakovosti;

h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine pro-
izvodov:

– Podaljšanje svežine pro izvodov,
– Podaljšanje obstojnosti živil ali
– Podaljšanje obstojnosti živil in svežine pro-

izvodov;
i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem go-

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

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

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

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

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

– na obrazcu iz Priloge 1 tega javnega razpisa, ra-
zen vsebine iz 1. točke.

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

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

5. Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP je 

določeno v 8. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve ali druge 

alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe regi-
strirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na podro-
čju kmetijstva ali živilstva, če ima registrirano dejavnost 
SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 
dejavnosti.

3. Pravna oseba iz prve ali druge alineje 3. točke 
prvega odstavka 8. člena Uredbe mora opravljati dejav-



Stran 2208 / Št. 167 / 22. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 8. člena 
Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na 
javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali 
priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz 
ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne 
vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetij-
ske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 
naslednje sestavine:

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

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

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

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

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

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

6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni 
partner in njegove obveznosti so določene v 5. točki 
tretjega odstavka 15. člena, četrtem odstavku 15. člena, 
prvem in tretjem odstavku 50. člena in prvem in drugem 
odstavku 65. člena Uredbe.

7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim od-

stavkom 52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec 

s prilogami od 1 do 21, ki so določene v razpisni do-
kumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 13. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v prvem odstavku 11. člena Uredbe. Vlogi na 
javni razpis se za člana partnerstva, ki je pravna oseba 
iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. čle-
na Uredbe, priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih sve-
tovanj«.

4. Projekt iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe sta 
Prilogi 19 in 20, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni 
razpis in brez katerih se v skladu z 12. členom Uredbe 
vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za 
projekte EIP

1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 
določena v 14. členu Uredbe in dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-ope-
racij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba) 
in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede 
izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni 
razpis priloži Priloga 21 »Merila za ocenjevanje vlog – 
projekti EIP«.

2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za oce-
njevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji elektronsko 
oddane vloge. Če posamezno merilo ni izbrano ali se 
ne predloži dokazil, določenih z Uredbo in javnim razpi-
som, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami, 
brez pozivanja na dopolnitev.

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

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

Merila za projekte EIP Št. točk
1. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 20
1.1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

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

3

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

1

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

4

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 
iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar 
je razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena 
Uredbe.

1

Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj«.
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Merila za projekte EIP Št. točk
c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva ali živilstva v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje oziroma zakonom, ki ureja visoko 
šolstvo.

1

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave ali varstva voda.

1

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj« in akt o ustanovitvi, 
iz katerega je razvidno, da pravna oseba deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda.
d) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda 
ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo 
in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, živilstva, varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja 
register zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Točke pri heterogenosti sestave partnerstva se seštevajo.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta – maksimalno število točk: 4
Reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede 
na področje tematike projekta EIP.

4

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 13 »Reference članov partnerstva s področja tematike 
projekta EIP«.
Merilo Sestava partnerstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe.

1.2. REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj 
enem projektu, ki:
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, 5
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje: 3
a) kmetijstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na kmetijstvo ali
b) kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na živilstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot dva člana partnerstva,
– eden ali dva člana partnerstva.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 14 »Reference člana partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem 
v projektih«.

2. KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 40
2.1. POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI 

GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
10

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

10

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

5

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

2

Merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva postane pogoj 
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo 
6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.

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

10

1. Vsebina projekta EIP je skladna z: 5
– najmanj petimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, 
št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija).
Potrebe PRP 2014–2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih 
na kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje pro izvodnega potenciala tal
P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi pro izvodnimi omejitvami
P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe pro izvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih pro izvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba pro izvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).
2. Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, 
ki se izvajajo.

3

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate 
preteklih projektov«.
3. Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske in živilske prakse v Republiki Sloveniji. 2
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 16 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse 
v Republiki Sloveniji« in skenogrami ali elektronska oblika najmanj štirih člankov oziroma objav 
iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so 
objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa, 
iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.
Točke pod 1., 2. in 3. se seštevajo.

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

2

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

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

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

10

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

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

15

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

5

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

3.2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ, 
ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA 
PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 

10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva 
oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri 
srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega 
krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora 
udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
– najmanj šest različnih kmetijskih gospodarstev, 10
– štiri ali pet različnih kmetijskih gospodarstev. 5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina 
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega 
srečanja, število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Program usposabljanja«.
Merilo Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev preko izmenjave izkušenj, znanj, 
ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP postane pogoj 
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo 
6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.

4. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število 
točk:

15

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

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Vsebina razširjanja rezultatov projekta morajo biti vključeno najmanj sledeče podatke:
– naslov projekta EIP,
– tematika in namen projekta EIP,
– opis projekta,
– trajanje projekta in
– ključni doseženi rezultati projekta.
Merilo Način razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.

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

5

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali 
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3
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– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
2. Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do 
podpore in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili 
rezultati projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
Merilo Obseg razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.

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

5

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

5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 10
5.1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta 

EIP – maksimalno število točk:
5

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

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

5

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

9. Upravičene aktivnosti za projekt EIP
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v pr-

vem do četrtem odstavku 10. člena Uredbe.
2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega 

odstavka 10. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev 

v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 

rešitev v prakso;
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č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospo-
darstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predla-
ganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;

d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje druge-

ga odstavka 10. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih re-

šitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih uporabi novega 

ali izboljšanega pro izvoda, prakse, procesa ali tehnolo-
gije v praksi;

č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, 
smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika 
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko go-
spodarstvo in

d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru 
projekta razvitih rešitev v praksi.

10. Upravičeni stroški za projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v osmem odstavku 

10. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke osmega od-

stavka 10. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, 
ki jih je upravičenec do podpore opravil v zvezi z izvedbo 
upravičenih aktivnosti projekta, in sicer:

– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevo-
znega sredstva za izvedbo projekta, iz 3. točke osmega 
odstavka 10. člena Uredbe, se priznajo v obliki stan-
dardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za 
prevožen kilometer,

– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za 
izvedbo projekta iz 4. točke osmega odstavka 10. čle-
na Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža 
stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih 
kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi 
goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega 
tipa,

– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, av-
tobus) za izvedbo projekta iz 4. točke osmega od-
stavka 10. člena Uredbe, cestnine in parkirnine se 
priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. ce-
stnine in parkirnine);

b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) kot nova oprema, stroji, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in 
licence iz 5. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe 
se štejejo oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehno-
logijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence, 
ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktiv-
nosti projekta;

č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

d) posredni stroški iz 6. točke petega od-
stavka 10. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, tre-

tjem, petem, šestem in v osmem do trinajstem odstavku 
16. člena Uredbe.

2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe 
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Mi-
nistrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finan-
ce-in-davki/drzavne-pomoci/.

12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za 
projekt EIP

1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-
čena v 12., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.

2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kme-

tijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede 
leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, 
v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter 
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in 
živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev za-
vrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril 
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako 
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa iz 
5. člena Uredbe.

13. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 

določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 

Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 
7., 8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe 
se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede 
izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni 
razpis«;

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

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

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

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

f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 18;

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

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

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

14. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev za projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 55. členu, v tretjem, četrtem, 
petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu 
Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo prilo-
ge od 22 do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 22 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

b) če gre za nakup nove opreme, strojev, vključno 
z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobi-
tve patentov in licenc iz 5. točke osmega odstavka 10. čle-
na Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, iz 
katere je razviden najmanj tip opreme, stroja, vključno 
z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobi-
tve patentov in licenc, se poleg računa zahtevku za izpla-
čilo sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje 
specifikacijo, iz katere je razviden najmanj tip opreme, 
strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske 
opreme, pridobitve patentov in licenc, pri čemer mora biti 
iz računa razviden sklic na te dokumente;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 23 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

d) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog 
ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe 
mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti 
blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki 
blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno 
objavljene tarife);

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 

sredstev priloži Priloga 24 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Če gre za stroške dela iz 2. točke osmega od-
stavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 
2. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe:

– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug 
pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena 
na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega 
akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen 
izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge 
namene in

– Priloga 25 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete ali-
neje 2. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe:

– Priloga 26 »Mesečna časovnica za člana kmetije, 
samostojnega podjetnika na projektu«.

3. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Ured-
be, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila 
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali 
dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija 
dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).

4. Če gre za potne stroške iz 4. točke osmega od-
stavka 10. člena Uredbe in se uporablja službeno prevo-
zno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na pro-
jektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredboda-
jalca, podpisov ipd.;

b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi 
računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in 
se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni 
kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi 
goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladno-
sti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, 
s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);

č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega poto-
vanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotno-
sti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

5. Če gre za potne stroške iz 3. točke osmega od-
stavka 10. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno 
sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži do-
kazilo o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma 
program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni 
poti ipd.) in Priloga 28 »Poročilo o opravljenih potovanjih 
z lastnim prevoznim sredstvom«.

6. Če gre za stroške nakupa iz 5. točke osmega 
odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 27 »Izjava o uporabi nove opre-
me v projektu«.

7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke 
petega odstavka 10. člena Uredbe, ki so stroški dela po 
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela upokojencev in štu-
dentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja 
in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in indi-
vidualni REK obrazec);

– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej po-
godbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec 
in individualni REK obrazec);
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– pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojen-
cev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega 
odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) 
ali

– napotnica in računa študentskega servisa.
15. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev
1. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku 15. čle-
na Uredbe:

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

b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke 
tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del 
poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 9. po-
glavja tega javnega razpisa;

c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta razvi-
tih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena 
Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega javnega 
razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

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

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

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

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

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

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

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se skeno-
gram tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

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

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

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži skenogram brošure, letaka, 
objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv 
tiskanega medija,

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

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

– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elektron-
ske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;

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

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, se 
zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram objavlje-
nega članka, iz katere je razviden datum in naziv medija,

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

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

– če se rezultati projekta EIP razširijo na dogodkih, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogo-
dek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka;

j) sestavine načrta trženja iz šeste alineje 6. točke 
tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del po-
ročila o izvajanju projekta, so določene pri merilu trajnost 
rezultatov iz 8. poglavja tega javnega razpisa.

2. V skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe se 
mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti 
dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga organi-
zira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju projekta 
iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.

3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. toč-
ko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo 
o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni 
del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki 
dostopno kot Priloga 29 (Word). Priloga 30 (Excel) se 
priloži zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev.

16. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pro-
jekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je do-
ločeno v prvem, drugem, šestem, osmem in devetem 
odstavku 59. in 61. členu Uredbe.

17. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas tra-
janja projekta EIP: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene 
ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.

18. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem 
izplačilu sredstev za projekt EIP: obveznosti upravičenca 
do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene 
v 62. členu Uredbe.

19. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

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

21. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
za projekt EIP

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Projekt EIP

 

 
Priloga 1: Projekt EIP  
 
1. Osnovni podatki o projektu EIP 
 
Člani partnerstva (obvezni podatki) 

  

Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 
presledkov 

    
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 

presledkov 
    

 

Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta   
 

Država   
 

Program razvoja podeželja   
 

Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)   
     
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za 
pripravo in pošiljanje besedila projekta 

  največ 150 znakov brez 
presledkov 

Vodilni partner (koordinator projekta) v skladu s pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju: 
Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv 
organizacije v primeru pravne osebe) 
Naslov 

  
  

največ 150 znakov brez 
presledkov 

E-pošta 
Telefon 
  

 

    
Obdobje trajanja projekta:   
    
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že 
zaključen (po zadnjem izplačilu) 

  
  

Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje 
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva) 

 

   
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)     
   
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe? 

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 

   
 Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe?  

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 
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Projektni partnerji 
Naziv ali ime 
in priimek Naslov E-pošta Telefon 

Vrsta 
partnerja* 

Vodilni partner:            
Član partnerstva 1:      
Član partnerstva 2:      

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva. 
 
*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo, svetovalec, 
raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo 
 

Ključne besede    
Ključna beseda 1    Obvezno 
Ključna beseda 2    

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed. 
 
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta 
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit 
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred 
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski viri, 
gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo, odpadki, 
stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, kakovost 
hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja, kmetijstvo/gozdarstvo, 
konkurenčnost in diverzifikacija.). 
 

2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP 
a. Partnerstvo 

I. Člani partnerstva (obvezni) iz prvega odstavka 7. člena Uredbe:  
Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP.)  
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 
Opis in utemeljitev: 
Člana partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 5. člena Uredbe.)  
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  
II. Člani partnerstva iz petega odstavka 7. člena Uredbe:  
Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 
ČLAN PARTNERSTVA 3 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
 

b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP 
I. Tematika projekta (Navedite in opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite 
skladnost vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 8. poglavja 
tega javnega razpisa.) 
 

 
II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP) 
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III. Povzetek vsebine projekta  
 

 
IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in 
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.) 
 

 
V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši pričakovani ključni rezultati za uporabo v 
praksi, kateri so vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična 
priporočila, ki bodo nastala v okviru projekta EIP.) 
 

 
3. Vsebina projekta EIP 

 
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite, kakšni so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen način 
bo projekt EIP prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij 
na področju kmetijstva ali živilstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. 
Navedite, ali se vsebina projekta EIP nanaša na ohranjanje narave in ali se bo projekt EIP izvajal v 
zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.)  
 

 
b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso 
na področju kmetijstva ali gozdarstva.) 
 

 
c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja 
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Pričakovani rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   
drugo 12-mesečje   
tretje 12-mesečje   

 
č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, učinkovitejša poraba vode, število 
izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Načrtovani neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki, 
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta 
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva.)  
 
Potrebe PRP 2014-2020 in strateški cilji iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) so 
navedeni v 8. poglavju javnega razpisa. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva 
ali gozdarstva iz 8. poglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost projekta z vsako 
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potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na podlagi katerih uveljavljate točke 
iz tega merila za izbor.  

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 

  

Izbrani strateški cilj iz Resolucije 
 Utemeljitev 

  
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
 

f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje v kmetijskem sektorju.)  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 8. poglavja tega 
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako 
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje iz 8. poglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina projekta 
EIP nanaša na vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  
 

Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju 
naravnih virov Utemeljitev 

  
Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na 

blaženje podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje 

Utemeljitev 

  
Po potrebi dodajte vrstice. 
 

g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta ter opis 
dopolnitve ali nadgradnje rezultatov preteklih projektov oz. projektov, ki se izvajajo (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire. 
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.) 
 

 
h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in 
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot 
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.) 
 

 
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri 
katerih se bo izvedel praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali 
tehnologije.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice. 
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j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake 
aktivnosti. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus novega 
oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani dosežki 
aktivnosti 

   
 

k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih 
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP 
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.) 
 

 
l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste 
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.) 
 

 
m. opis načrtovane nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske 
opreme, patentov in licenc (Opišite načrtovano novo opremo, stroje, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo, programsko opremo, patenti in licencami vključno z opisom uporabe pri izvedbi aktivnosti 
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 10. člena uredbe ter utemeljitvijo njene neposredne povezanosti z 
načrtovanimi cilji in rezultati projekta.) 
 

 
4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP 

 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Načrtovani neposredni učinek projekta 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta 
Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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5. Finančna konstrukcija 
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP 
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane 
upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodja 
projekta.) 

 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 

Pr
vo

 6
-

m
es

eč
je

 
D

ru
go

 6
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m
es

eč
je
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je

 6
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Č
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Č
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je

 

Sk
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znesek v EUR 
 Vodenje in koordinacija  
 izvedbe projekta        x x x x x x x 

 Aktivnosti, ki so neposredno  
 povezane z izvedbo  
 projekta, in administrativno- 
 tehnične aktivnosti 

              

 Priprava in izvedba  
 praktičnega preizkusa  
 rešitev iz 1. točke 5. člena  
 Uredbe 

              

 Analiza izvedljivosti prenosa  
 v okviru projekta razvitih  
 rešitev iz 1. točke 5. člena  
 Uredbe v prakso 
 Razširjanje rezultatov  
 projekta 
 SKUPAJ 
 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)  
 

 

 Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 

Pr
vo
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Č
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Č
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Sk
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znesek v EUR 
 Stroški dela na projektu 

 Potni stroški 

 Stroški usposabljanj in  
 udeležbe na dogodkih, ki  
 niso stroški dela na projektu 
 Stroški nakupa nove  
 opreme, strojev, vključno z  
 laboratorijsko tehnologijo,  
 stroški programske opreme,  
 pridobitve patentov in licenc 
 Strošek 1 
 Strošek 2 
 Stroški zunanjih storitev 
 Stroški materiala 
 Posredni stroški 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  

 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški 
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, 
strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in 
licenc, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti 
tudi načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te 
stroške. Pri stroških nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški 
programske opreme, pridobitve patentov in licenc je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake 
opreme v povezavi s predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in 
predvidenim številom mesecev uporabe v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi 
uporabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede 
načrtovan odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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6. Razširjanje rezultatov projekta EIP 

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega 
partnerja pri tem 
 

 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in 
informacij o projektu EIP 
 

 
c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP 
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Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta EIP

   

Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta EIP 
 

Naslov projekta  
 

 
Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 6-mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 

 
Vodilni partner 
 

 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila
 

 
Kraj in datum  
 

 
 

1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v 
praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje 
Priloga 30 »Povzetek prakse projekta EIP«.  
 

 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP 
za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti 
navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev novega 
oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 

3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja 
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Doseženi rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   
drugo 12-mesečje   
tretje 12-mesečje   

 
4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana 
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Doseženi neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
 

6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in 
navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih 
ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus novega 
oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost 
Dosežki aktivnosti in cilj, h 

kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom: 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Doseženi neposredni učinek projekta 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta 
Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali 
datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega 
gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), 
spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake 
izvedbe praktičnega preizkusa.)  
 

 
9. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na ravni kmetijskega 
gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena 
izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 
rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali 
ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na 
okolje in e) sklepi ter priporočila.)  
 

 
10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
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11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga 
kmetijskega gospodarstva):  
a. Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja 
rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, 
družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v 
lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega 
gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in 
trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.) 
 

 
b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva. 
 

 
12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta: 
a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta, 
 

 
b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta. 
 

 
13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
14. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega 
odstavka 6. člena Uredbe,  
 

 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite 
upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri 
čemer je treba upoštevati 10. člen Uredbe. 

 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 
 Vodenje in koordinacija izvedbe 
 projekta        x x x x x x x 

 Aktivnosti, ki so neposredno  
 povezane z izvedbo projekta, in  
 administrativno-tehnične  
 aktivnosti 

              

 Priprava in izvedba praktičnega  
 preizkusa novega oziroma  
 izboljšanega proizvoda, prakse,  
 procesa ali tehnologije 

              

 Analiza izvedljivosti prenosa  
 novega oziroma izboljšanega  
 proizvoda, prakse, procesa ali  
 tehnologije v prakso 
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 Razširjanje rezultatov projekta 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta, 
 

 
č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 

 

 Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 
 Stroški dela na projektu 

 Potni stroški 

 Stroški usposabljanj in  
 udeležbe na dogodkih, ki  
 niso stroški dela na projektu 
 Stroški nakupa nove  
 opreme, strojev, vključno z  
 laboratorijsko tehnologijo,  
 stroški programske opreme,  
 pridobitve patentov in licenc 
 Strošek 1 
 Strošek 2 
 Stroški zunanjih storitev 
 Stroški materiala 
 Posredni stroški 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj 
in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, strojev, 
vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, stroški 
zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen 
obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti 
morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme, 
strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc 
je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te 
opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe v projektu. Pri stroških materiala 
je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih 
stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo 
MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka 
osebe, ki se ga je udeležila.) 
 

 
Povzetek prakse projekta EIP (1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi 
ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala 
v okviru projekta)) 

Povzetek prakse 1 

 

V okviru projekta lahko nastane več 
povzetkov praks - odvisno od velikosti 
projekta in števila rezultatov oziroma 
priporočil, ki so pripravljeni za prenos v 
prakso.  

Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v 
slovenskem jeziku o (končnih ali pričakovanih) 
rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali 
končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je glavna 
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega 
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite 
uporabnost rezultatov projekta za končnega 
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in 
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških 
elementih, ki so zlasti pomembni za končne 
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo 
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti 
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.  
  

Obvezno 1.000–1.500 znakov brez 
presledkov

      
Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v 
angleškem jeziku o (končnih ali pričakovanih) 
rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali 
končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je glavna 
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega 
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite 
uporabnost rezultatov projekta za končnega 
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in 
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških 
elementih, ki so zlasti pomembni za končne 
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo 
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti 
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.   

Priporočeno 1.000–1.500 znakov brez 
presledkov

 

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo. 
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 Ob-3181/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 51. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti 
sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III 
z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »So-
delovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva 
za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, 
objavlja

5. javni razpis
za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje  
za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje 

nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom 
in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva 
za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: 
projekti EIP).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.750.000,00 eurov. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja 
podeželja 14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

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

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 
2022, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

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

Cilj podukrepa:

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva 
ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali 
gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske 
pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi 
oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos 
znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92, 
e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Priloga 32 razpisne 
dokumentacije). 

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 27. členu Uredbe.

3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 31. in 49.a členu Uredbe.

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

stavku 28. člena Uredbe in je skladno s 34. členom 
Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni razpis.

2. V skladu s poglavjem C) priloge 2 Uredbe in sed-
mim odstavkom 28. člena Uredbe so tematike projektov 
EIP naslednje:

a) Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zago-
tavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter de-
gradacije tal:

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zago-
tavljanjem rodovitnosti in preprečevanje erozije ter de-
gradacije tal,

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotav-
ljanjem rodovitnosti tal,

– Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč s prepre-
čevanjem erozije ali degradacije tal;

b) Trajnostno varstvo rastlin;
c) Blaženje in prilagajanje na podnebne spremem-

be na kmetijskem gospodarstvu:
– Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe 

na kmetijskem gospodarstvu,
– Blaženje podnebnih sprememb na kmetijskem 

gospodarstvu,
– Prilagajanje na podnebne spremembe na kmetij-

skem gospodarstvu;
č) Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma 

ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega na-
čina kmetovanja;

d) Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi 
travišči;
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e) Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodo-
varstvenih območjih;

f) Učinkovita raba energije in OVE v kmetijski pri-
delavi in predelavi:

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski 
pridelavi in predelavi,

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetijski 
pridelavi,

– Učinkovita raba energije oziroma OVE v kmetij-
ski predelavi;

g) Krožno gospodarstvo – sklenjen snovni krogotok 
na kmetijskem gospodarstvu;

h) Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske in podzemne vode:

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na povr-
šinske in podzemne vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na po-
vršinske vode,

– Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na pod-
zemne vode;

i) Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem 
gospodarstvu;

j) Obvladovanje tveganj vnosa, razširjanja in razvoj 
novih pristopov odstranjevanja invazivnih tujerodnih ra-
stlinskih vrst.

3. V skladu s četrtim odstavkom 28. člena, 34. čle-
nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt 
EIP predloži v elektronski obliki, in sicer:

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

– na obrazcu iz Priloge 1 tega javnega razpisa, ra-
zen vsebine iz 1. točke.

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

5. MKGP posreduje podatke o projektu EIP Evropski 
komisiji v skladu s petim odstavkom 28. člena Uredbe.

5. Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP je 

določeno v 30. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve alineje 

3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe registrirana 
za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetij-
stva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, 
če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nera-
zvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.

3. Šteje se, da pravna oseba iz tretje alineje 3. toč-
ke prvega odstavka 30. člena Uredbe opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja nara-
ve ali varstva voda, če je iz akta o ustanovitvi razvidno, 
da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda.

4. Pravna oseba iz prve ali tretje alineje 3. točke 
prvega odstavka 30. člena Uredbe mora opravljati dejav-
nost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 30. člena 
Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na 
javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali 
priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz 
ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne 
vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetij-
ske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 30. člena Uredbe 
naslednje sestavine:

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

vanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.

5. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega 
odstavka 30. člena Uredbe nanaša na področje:

a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih pro izvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, 

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

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

b) varstva okolja, če se nanaša na preprečitev in 
zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izbolj-
ševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, 
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih vi-
rov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno 
vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, po-
večevanje snovne učinkovitosti pro izvodnje in potrošnje 
ali opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi;

c) ohranjanja narave, če se nanaša na ohranjanje 
biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednost;

č) varstva voda, če se nanaša na doseganje do-
brega stanja voda in drugih, z vodami povezanih eko-
sistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delova-
njem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in 
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne 
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva 
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.

6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni 
partner in njegove obveznosti so določene v 5. točki 
tretjega odstavka 37. člena, četrtem odstavku 37. člena, 
prvem in tretjem odstavku 50. člena in prvem odstavku 
65. člena Uredbe.

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

52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami 
od 1 do 21, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 13. poglavju tega javnega razpisa.

3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 
so določeni v prvem odstavku 33. člena Uredbe. Vlogi 
na javni razpis se priloži:

a) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz prve 
ali tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena 
Uredbe, Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«;

b) za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz tretje 
alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, se 
poleg dokazila iz prejšnje podtočke priloži kopija akta 
o ustanovitvi, iz katerega je razvidno izpolnjevanje po-
goja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.

4. Projekt iz tretjega odstavka 28. člena Uredbe 
sta Prilogi 19 in 20, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni 
razpis in brez katerih se v skladu z 34. členom Uredbe 
vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za 
projekte EIP

1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 
določena v 36. členu Uredbe in dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-ope-
racij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba) 
in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede 
izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni 
razpis priloži Priloga 21 »Merila za ocenjevanje vlog – 
projekti EIP«.
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2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za oce-
njevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji elektronsko 
oddane vloge. Če posamezno merilo ni izbrano ali se 
ne predloži dokazil, določenih z Uredbo in javnim razpi-
som, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami, 
brez pozivanja na dopolnitev.

3. V skladu s prvim odstavkom 36. člena Uredbe 
se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega 
odstavka 36. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstot-
kov točk ter dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh 
možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 
sredstev.

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

Merila za projekte EIP Št. točk
1. KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 20
1.1 SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 15

Število članov partnerstva – maksimalno število točk: 3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva 
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe,

3

– pet do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.

1

Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst sub jektov) – maksimalno število točk: 8
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega 
odstavka 30. člena Uredbe, in od katerih:

4

– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112 
iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), 
kar je razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz prve ali tretje alineje 3. točke prvega odstavka 30. člena 
Uredbe, pri čemer oba ne opravljata dejavnosti svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave ali varstva voda.

1

Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam 
opravljenih svetovanj« ter za člana partnerstva, ki je pravna oseba in opravlja dejavnost svetovanja 
na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, tudi akt o ustanovitvi, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prvega odstavka 33. člena Uredbe.
c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje 
oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

1

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki ni: 1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 
svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja 
dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja 
vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo 
in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali 
varstva voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja 
register zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Točke pri heterogenosti sestave partnerstva se seštevajo. 4
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta – maksimalno število točk: 4
Reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede 
na področje tematike projekta EIP.
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Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 13 »Reference članov partnerstva s področja tematike projekta 
EIP«.
Merilo Sestava partnerstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev v skladu s 4. točko prvega odstavka 37. člena Uredbe.

1.2. REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj 
enem projektu, ki:
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije,
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in
– se nanaša na področje kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot dva člana partnerstva, 5
– eden ali dva člana partnerstva. 3
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 14 »Reference člana partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem 
v projektih«.

2. KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 40
2.1. POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI 

GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
8

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti 
na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani 
partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednje pogoje:

8

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno 
iz RKG,
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko–okoljska–podnebna 
plačila ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa 
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
2. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti 
na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani 
partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednja pogoja:

5

– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno 
iz RKG.
3. praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe z namenom preverjanja njihove ustreznosti 
na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani 
partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe.

2

Merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva postane pogoj 
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo 
6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.

2.2 SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI 
GOZDARSTVA – maksimalno število točk:

8

1. Vsebina projekta EIP je skladna z: 4
– najmanj petimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, 
št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija).
Potrebe PRP 2014–2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih na 
kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje pro izvodnega potenciala tal
P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi pro izvodnimi omejitvami
P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
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P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe pro izvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih pro izvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne 
hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba pro izvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).
2. Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.

2

Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate 
preteklih projektov«.
3. Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske prakse v Republiki Sloveniji. 2
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 16 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse 
v Republiki Sloveniji« in skenogrami ali elektronska oblika najmanj štirih člankov oziroma objav iz 
različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so 
objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa, iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.
Točke pod 1., 2. in 3. se seštevajo.

2.3. PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk: 12
Projekt EIP je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,

3

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

3

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

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

12

Vsebina projekta EIP se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva: 6
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev 
na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba 
kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne 
spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka: 6
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave 
CO2 v tleh in biomasi.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.

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

20

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

10

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– najmanj pet različnih načinov, 5
– tri ali štiri različne načine. 3
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov 
prenosa znanja v prakso v obsegu:
– trikrat ali več, 5
– dvakrat. 3
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Seznam načinov prenosa znanja v prakso:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični 
preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega 
preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, 
ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja 
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali 
delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, 
ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja 
na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja dejavnost 
svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede predavanje ali 
delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za 
najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, 
kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju 
kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, izvede strokovno ekskurzijo na 
kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj 
deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, 
varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne ali 
razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru 
priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za 
uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna 
za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani 
vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine, kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero 
se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega 
partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in 
je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa 
znanja v prakso izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije 
pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso 
izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje).
Točke pod a) in b) se seštevajo.
Merilo Prenos znanja v prakso postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.

3.2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ, 
ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA 
PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 

10

Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva 
oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri 
srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega 
krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora 
udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
– najmanj šest različnih kmetijskih gospodarstev, 10
– štiri ali pet različnih kmetijskih gospodarstev. 5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina 
usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega 
srečanja, število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Program usposabljanja«.
Merilo Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev preko izmenjave izkušenj, znanj, 
ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP postane pogoj 
upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo 
6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.
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Merila za projekte EIP Št. točk
4. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število 

točk:
10

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

5

Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Vsebina razširjanja rezultatov projekta morajo biti vključeno najmanj sledeče podatke:
– naslov projekta EIP,
– tematika in namen projekta EIP,
– opis projekta,
– trajanje projekta in
– ključni doseženi rezultati projekta.
Merilo Način razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.

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

5

1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali 
različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:

3

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

2

– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
Merilo Obseg razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega odstavka 37. člena Uredbe.

5. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno število točk: 10
5.1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta 

EIP – maksimalno število točk:
5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, 5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP. 3
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Merila za projekte EIP Št. točk
5.2. DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD 

CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
5

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

9. Upravičene aktivnosti za projekt EIP
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v pr-

vem do četrtem odstavku 32. člena Uredbe.
2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega 

odstavka 32. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev 

v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 

rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospo-

darstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predla-
ganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;

d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje druge-

ga odstavka 32. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih re-

šitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih uporabi novega 

ali izboljšanega pro izvoda, prakse, procesa ali tehnolo-
gije v praksi;

č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, 
smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika 
potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko go-
spodarstvo in

d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru 
projekta razvitih rešitev v praksi.

10. Upravičeni stroški za projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v osmem odstavku 

32. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke osmega od-

stavka 32. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, 
ki jih je upravičenec do podpore opravil v zvezi z izvedbo 
upravičenih aktivnosti projekta, in sicer:

– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevo-
znega sredstva za izvedbo projekta iz 3. točke osmega 
odstavka 32. člena Uredbe, se priznajo v obliki stan-
dardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za 
prevožen kilometer,

– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za 
izvedbo projekta iz 4. točke osmega odstavka 32. čle-
na Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža 
stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih 
kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi 
goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega 
tipa,

– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, av-
tobus) za izvedbo projekta iz 4. točke osmega od-
stavka 32. člena Uredbe, cestnine in parkirnine se 
priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. ce-
stnine in parkirnine),

b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) kot nova oprema, stroji, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in 
licence iz 5. točke osmega odstavka 32. člena Uredbe 
se štejejo oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehno-
logijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence, 
ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktiv-
nosti projekta;

č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

d) posredni stroški iz 6. točke petega od-
stavka 32. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, tre-

tjem, petem, šestem in v osmem do trinajstem odstavku 
38. člena Uredbe.

2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe 
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Mi-
nistrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finan-
ce-in-davki/drzavne-pomoci/.

12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za 
projekt EIP

1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-
čena v 34., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.

2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kme-

tijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede 
leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, 
v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter 
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ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in 
živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na 
javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev za-
vrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril 
pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako 
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa iz 
27. člena Uredbe.

13. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 

določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 

Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 
8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za 
vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja 
splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

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

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

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

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

f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 18;

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

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

3. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega od-
stavka 32. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 10 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.

14. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev za projekt EIP

1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 55. členu, v tretjem, četrtem, 
petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu 
Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo prilo-
ge od 22 do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 22 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

b) če gre za nakup nove opreme, strojev, vključ-
no z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, 

pridobitve patentov in licenc iz 5. točke osmega od-
stavka 32. člena Uredbe in na računu ni podrobne 
specifikacije, iz katere je razviden najmanj tip opreme, 
stroja, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske 
opreme, pridobitve patentov in licenc, se poleg računa 
zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali na-
ročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere je razviden 
najmanj tip opreme, strojev, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov 
in licenc, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na 
te dokumente;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 23 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

d) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog 
ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe 
mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti 
blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki 
blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno 
objavljene tarife);

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 24 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Če gre za stroške dela iz 2. točke osmega od-
stavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 
2. točke osmega odstavka 32. člena Uredbe:

– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug 
pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena 
na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega 
akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen 
izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge 
namene in

– Priloga 25 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete ali-
neje 2. točke osmega odstavka 32. člena Uredbe:

– Priloga 26 »Mesečna časovnica za člana kmetije, 
samostojnega podjetnika na projektu«.

3. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Ured-
be, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila 
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali 
dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija 
dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).

4. Če gre za potne stroške iz 4. točke osmega od-
stavka 32. člena Uredbe in se uporablja službeno prevo-
zno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na pro-
jektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredboda-
jalca, podpisov ipd.;

b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi 
računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in 
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se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni 
kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi 
goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladno-
sti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, 
s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);

č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega poto-
vanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotno-
sti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

5. Če gre za potne stroške iz 3. točke osmega od-
stavka 32. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno 
sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži do-
kazilo o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma 
program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni 
poti ipd.) in Priloga 28 »Poročilo o opravljenih potovanjih 
z lastnim prevoznim sredstvom«.

6. Če gre za stroške nakupa iz 5. točke osmega 
odstavka 32. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 27 »Izjava o uporabi nove opre-
me v projektu«.

7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke 
petega odstavka 32. člena Uredbe, ki so stroški dela po 
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela upokojencev in štu-
dentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja 
in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in indi-
vidualni REK obrazec);

– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej po-
godbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec 
in individualni REK obrazec);

– pogodba o začasnem ali občasnem delu upo-
kojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun 
davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK 
obrazec) ali

– napotnica in računa študentskega servisa.
15. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev
1. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplači-

lo sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku 
37. člena Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega pre-
izkusa;

b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe, ki je sestavni 
del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 
9. poglavja tega javnega razpisa;

c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta raz-
vitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 37. čle-
na Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega jav-
nega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo 
sredstev;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogod-
ka, lista prisotnosti iz katere so razvidni najmanj ime in 
priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis ude-
leženca dogodka;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke tretjega 
odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe se zahtevku za 

izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe 
posameznega praktičnega preizkusa;

f) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 6. točke tre-
tjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na nasle-
dnje načine glede na način prenosa znanja:

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

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

– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se skeno-
gram tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alineje 6. toč-
ke tretjega odstavka 37. člena Uredbe, se glede na 
način prenosa znanja, zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo: lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz 
katere je razvidno najmanj ime in priimek, KMG-MID šte-
vilka ter podpis udeležencev usposabljanja in fotografija 
udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja;

h) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 6. točke 
tretjega odstavka 37. člena Uredbe se izkazuje na na-
slednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži skenogram brošure, letaka, 
objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv 
tiskanega medija,

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

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

– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elek-
tronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;

i) izpolnjevanje pogoja iz pete alineje 6. točke tretje-
ga odstavka 37. člena Uredbe se, glede na vrsto medija 
oziroma dogodek, izkazuje na naslednje načine:

– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, 
se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram ob-
javljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv 
medija,

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

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

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

2. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 
se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta ude-
ležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga 
organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju 
projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.

3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elek-
tronski obliki dostopno kot Priloga 29 (Word). Priloga 30 
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(Excel) se priloži zadnjemu zahtevku za izplačilo sred-
stev.

16. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za pro-
jekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je do-
ločeno v prvem, drugem, šestem, osmem in devetem 
odstavku 59. in 61. členu Uredbe.

17. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas 
trajanja projekta EIP: obveznosti, ki morajo biti izpol-
njene ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu 
Uredbe.

18. Obveznosti upravičenca do podpore po za-
dnjem izplačilu sredstev za projekt EIP: obveznosti upra-
vičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so 
določene v 62. členu Uredbe.

19. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

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

21. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
za projekt EIP

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Projekt EIP

  

Priloga 1: Projekt EIP  
 
1. Osnovni podatki o projektu EIP 
 
Člani partnerstva (obvezni podatki) 

  

Naslov projekta v slovenskem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 
presledkov 

    
Naslov projekta v angleškem jeziku: kratek in lahko razumljiv    največ 150 znakov brez 

presledkov 
    

 

Geografsko območje, kjer se izvajajo aktivnosti projekta   
 

Država   
 

Program razvoja podeželja   
 

Glavna statistična regija (klasifikacija NUTS3)   
 

     
Avtor in urednik besedila: oseba/organizacija odgovorna za 
pripravo in pošiljanje besedila projekta 

  največ 150 znakov brez 
presledkov 

Vodilni partner (koordinator projekta) v skladu s pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju: 
Naziv (ime ali priimek v primeru fizične osebe ali naziv 
organizacije v primeru pravne osebe) 
Naslov 

  
  

največ 150 znakov brez 
presledkov 

E-pošta 
Telefon 
  

 

    
Obdobje trajanja projekta:   
    
Status projekta: vloga, v izvajanju (po izboru projekta) ali že 
zaključen (po zadnjem izplačilu) 

  

Glavni vir financiranja (Program razvoja podeželja, Obzorje 
2020, ali druga EU, nacionalna/regionalna sredstva) 

 

   
Višina načrtovanih upravičenih stroškov projekta (v evrih)     
   
Cilj projekta v angleškem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe? 

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 

   
 Cilj projekta v slovenskem jeziku: Na kratko opišite 
probleme/priložnosti/potrebe, ki jih naslavlja projekt in so 
pomembne za izvajalca/končnega uporabnika rezultatov 
projekta in opišite na kakšen način projekt rešuje navedene 
probleme/priložnosti/potrebe?  

  
  

največ 600 znakov brez 
presledkov 
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Projektni partnerji 
Naziv ali ime 
in priimek Naslov E-pošta Telefon 

Vrsta 
partnerja* 

Vodilni partner:            
Član partnerstva 1:      
Član partnerstva 2:      

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne člane partnerstva. 
 
*Vrsta partnerja (ustrezno izberite in vpišite v okence preglednice): kmetijsko gospodarstvo, svetovalec, 
raziskovalna organizacija, MSP (malo srednje podjetje), nevladna organizacija, drugo 
 

Ključne besede    
Ključna beseda 1    Obvezno 
Ključna beseda 2    

Po potrebi dodajte vrstice in vpišite dodatne kategorije ključnih besed. 
 
*Ključne besede (iz seznama ključnih besed izberite tiste, ki najbolj ustrezajo vsebini vašega projekta 
EIP: kmetijski proizvodni sistem, kmetijska praksa, kmetijska oprema in stroji, živinoreja in dobrobit 
živali, rastlinska pridelava in hortikultura, pokrajina/gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, varstvo pred 
boleznimi in škodljivci, gnojenje in upravljanje s hranili, gospodarjenje s tlemi/funkcionalnost, genski viri, 
gozdarstvo, upravljanje z vodami, podnebje in podnebne spremembe, upravljanje z energijo, odpadki, 
stranski proizvodi in upravljanje z ostanki, biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, kakovost 
hrane/predelava in prehranska vrednost, dobavna veriga, trženje in potrošnja, kmetijstvo/gozdarstvo, 
konkurenčnost in diverzifikacija.). 
 

2. Utemeljitev sestave in strukture partnerstva in opis glavnih značilnosti projekta EIP 
a. Partnerstvo 

I. Člani partnerstva (obvezni) iz prvega odstavka 30. člena Uredbe:  
Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, reference, njegov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP.)  
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja): 
Opis in utemeljitev: 
Člana partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.)  
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  
ČLAN PARTNERSTVA 2 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  
II. Člani partnerstva iz petega odstavka 30. člena Uredbe:  
Člani partnerstva (Opišite in utemeljite vlogo članov partnerstva, reference, njihov prispevek in 
dodano vrednost k projektu EIP, npr. tudi ali bo pri članu partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
izveden praktični preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe.) 
ČLAN PARTNERSTVA 3 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev:  

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
 

b. Opis glavnih značilnosti projekta EIP 
I. Tematika projekta (Navedite in opišite tematiko, ki jo bo obravnaval projekt EIP in utemeljite 
skladnost vsebine projekta EIP z izbrano tematiko projektov EIP, ki so določene v 2. točki 8. poglavja 
tega javnega razpisa.) 
 

 
II. Vodja projekta (naziv, ime in priimek, organizacija zaposlitve vodje projekta EIP) 
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III. Povzetek vsebine projekta  
 

 
IV. Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba (Opišite splošne cilje projekta EIP in 
pričakovane spremembe, ki jih želite doseči glede na trenutno stanje.) 
 

 
V. Pričakovani ključni rezultati (Opišite, kateri so vaši pričakovani ključni rezultati za uporabo v 
praksi, kateri so vaši pričakovani potencialni uporabniki pridobljene rešitve in ključna praktična 
priporočila, ki bodo nastala v okviru projekta EIP.) 
 

 
3. Vsebina projekta EIP 

 
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite, kakšni so cilji in namen projekta EIP. Na kakšen način 
bo projekt EIP prispeval k razvoju rešitev, namenjenih: zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na 
okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju 
okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali 
zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu, prenosu znanj v 
prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Navedite, ali se vsebina projekta EIP nanaša na ohranjanje 
narave in ali se bo projekt EIP izvajal v zavarovanem območju v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje 
narave.)  
 

 
b. Opis problema (Opišite problem, ki ga s projektom EIP obravnavate in njegov pomen za prakso 
na področju kmetijstva ali gozdarstva.) 
 

 
c. Opis načrtovanih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite načrtovane rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja 
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Pričakovani rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   
drugo 12-mesečje   
tretje 12-mesečje   

 
č. Opis načrtovanih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj bodo glavni neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, učinkovitejša poraba vode, število 
izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Načrtovani neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

d. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v 
projektu EIP, kot npr. kmetijska gospodarstva, kmetijski svetovalci, gozdarji, okoljski strokovnjaki, 
živilsko predelovalna podjetja, študentje, raziskovalci.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

e. Opis skladnosti vsebine projekta s strateškimi cilji (Opišite, kako je vsebina vašega projekta 
EIP skladna s strateškimi cilji na področju kmetijstva.)  
 
Potrebe PRP 2014-2020 in strateški cilji iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11) so 
navedeni v 8. poglavju javnega razpisa. 
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Če uveljavljate točke na podlagi merila Skladnost vsebine projekta EIP s strateškimi cilji kmetijstva 
ali gozdarstva iz 8. poglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti skladnost projekta z vsako 
potrebo PRP 2014-2020 oziroma strateškim ciljem iz Resolucije, na podlagi katerih uveljavljate točke 
iz tega merila za izbor.  

Izbrana potreba PRP 2014-2020 Utemeljitev 

  

Izbrani strateški cilj iz Resolucije 
 Utemeljitev 

  
Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale izbrane potrebe PRP 2014-2020 in 
strateške cilje. 
 

f. Prispevek projekta k napredku in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju 
podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje (Opišite, na kakšen način vaš projekt EIP prispeva k 
napredku, trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri in k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje v kmetijskem sektorju.)  
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k varovanju naravnih virov iz 8. poglavja tega 
javnega razpisa, je potrebno utemeljiti usmeritev projekta EIP k varovanju naravnih virov za vsako 
področje, na podlagi katere uveljavljate točke iz tega merila za izbor. 
 
Če uveljavljate točke na podlagi merila Prispevek k blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju 
nanje iz 8. poglavja tega javnega razpisa, je potrebno utemeljiti, na kakšen način se vsebina projekta 
EIP nanaša na vsako področje, na podlagi katerega uveljavljate točke iz tega merila za izbor.  
 

Izbrana usmeritev projekta EIP k varovanju 
naravnih virov Utemeljitev 

  
Izbrana vsebina projekta EIP, ki se nanaša na 

blaženje podnebnih sprememb ali 
prilagajanju nanje 

Utemeljitev 

  
Po potrebi dodajte vrstice. 
 

g. Opis razpoložljivega znanja in izkušenj, ki se nanašajo na tematiko projekta ter opis 
dopolnitve ali nadgradnje rezultatov preteklih projektov oz. projektov, ki se izvajajo (Opišite 
razpoložljivo znanje in izkušnje, ki se nanašajo na izbrano tematiko projekta EIP ter navedite vire. 
Prav tako pojasnite, kako projekt EIP nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov, ki se 
izvajajo.) 
 

 
h. Opis načrtovanega prenosa znanj in rezultatov projekta (Opišite načrtovani prenos znanja in 
rezultatov projekta EIP v prakso ter način omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot 
npr. objava na spletni strani članov partnerstva, objava v različnih medijih.) 
 

 
i. Opis načrtovanih aktivnosti in rezultatov projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za 
dosego točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega se pridobijo 
točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo 
izpolnjeno. Če je izbrano merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali 
gozdarstva, se pri opisu načrtovanih ciljev in aktivnosti navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri 
katerih se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. točke 5. člena Uredbe.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice. 
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j. Načrtovane aktivnosti projekta (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite katere aktivnosti bo izvajal in kakšni so pričakovani dosežki vsake 
aktivnosti. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se bo izvedel praktični preizkus rešitev iz 
1. točke 5. člena Uredbe.) 

Član partnerstva Načrtovana aktivnost Pričakovani dosežki 
aktivnosti 

   
 

k. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih 
nameravate doseči v projektu EIP. Opišite ukrepe za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta EIP 
in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta EIP.) 
 

 
l. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje (Opišite morebitna 
tveganja, ki se pričakujejo pri izvajanju projekta EIP in načrtovane ukrepe, s pomočjo katerih boste 
zmanjšali pojav tveganj v okviru projekta EIP.) 
 

 
m. opis načrtovane nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske 
opreme, patentov in licenc (Opišite načrtovano novo opremo, stroje, vključno z laboratorijsko 
tehnologijo, programsko opremo, patenti in licencami vključno z opisom uporabe pri izvedbi aktivnosti 
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 32. člena uredbe ter utemeljitvijo njene neposredne povezanosti z 
načrtovanimi cilji in rezultati projekta.) 
 

 
4. Terminski načrt in mejniki projekta EIP 

 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Načrtovani neposredni učinek projekta 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseganja načrtovanih rezultatov projekta 
Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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5. Finančna konstrukcija 
a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta EIP 
navedite upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane 
upravičene stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodja 
projekta.) 

 

Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 
 Vodenje in koordinacija  
 izvedbe projekta        x x x x x x x 

 Aktivnosti, ki so neposredno  
 povezane z izvedbo  
 projekta, in administrativno- 
 tehnične aktivnosti 

              

 Priprava in izvedba  
 praktičnega preizkusa  
 rešitev iz 1. točke 5. člena  
 Uredbe 

              

 Analiza izvedljivosti prenosa  
 v okviru projekta razvitih  
 rešitev iz 1. točke 5. člena  
 Uredbe v prakso 
 Razširjanje rezultatov  
 projekta 
 SKUPAJ 
 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

b. Lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta (Navedite višino sofinanciranja in 
delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi načrtovanih upravičenih stroškov projekta.) 
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c. Stroškovni načrt projekta (Navedite razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov.)  
 

 

 Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 
 Stroški dela na projektu 

 Potni stroški 

 Stroški usposabljanj in  
 udeležbe na dogodkih, ki  
 niso stroški dela na projektu 
 Stroški nakupa nove  
 opreme, strojev, vključno z  
 laboratorijsko tehnologijo,  
 stroški programske opreme,  
 pridobitve patentov in licenc 
 Strošek 1 
 Strošek 2 
 Stroški zunanjih storitev 
 Stroški materiala 
 Posredni stroški 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  

 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec 
do podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški 
usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, 
strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in 
licenc, stroški zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti 
tudi načrtovan obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te 
stroške. Pri stroških nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški 
programske opreme, pridobitve patentov in licenc je potrebno utemeljiti načrtovan nakup vsake 
opreme v povezavi s predvideno uporabo te opreme pri izvedbi načrtovanih projektnih aktivnosti in 
predvidenim številom mesecev uporabe v projektu. Pri stroških materiala je potrebno opredeliti tudi 
uporabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih stroških se navede 
načrtovan odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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6. Razširjanje rezultatov projekta EIP 
a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta EIP ter vloge vodilnega 
partnerja pri tem 
 

 
b. Vloga člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, pri razširjanju rezultatov in 
informacij o projektu EIP 
 

 
c. Opis doseganja trajnosti rezultatov projekta EIP 
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Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta EIP

   

Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta EIP 
 

Naslov projekta  
 

 
Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine 
poročila za zadnje 6-mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 

 
Vodilni partner 
 

 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila
 

 
Kraj in datum  
 

 
 

1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi ključni rezultati za uporabo v 
praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala v okviru projekta) vsebuje 
Priloga 30 »Povzetek prakse projekta EIP«.  
 

 
2. Doseženi cilji, rezultati in neposredni učinki v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz 
naslova pridobljenih točk pri merilih za ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega 
so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati dosežene cilje in 
aktivnosti, ki so prispevale k izpolnitvi cilja. Navedite tudi člane partnerstva, ki so sodelovali pri 
izpolnjevanju obveznosti iz naslova pridobljenih točk. Če je bilo izbrano merilo Pomen projekta EIP 
za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, se pri opisu doseženih ciljev in aktivnosti 
navedejo tudi vsa kmetijska gospodarstva, pri katerih se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. 
točke 5. člena Uredbe.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev in aktivnosti 
  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom doseženih ciljev in aktivnosti. 
 

3. Opis doseženih rezultatov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki (S kvantitativno 
opredeljenimi kazalniki opišite dosežene rezultate projekta EIP po 12-mesečnih obdobjih trajanja 
projekta in prispevka k cilju EIP o večji produktivnosti in trajnostnem upravljanju virov.) 

 Doseženi rezultati 
Prispevek rezultatov k cilju EIP 

o večji produktivnosti in 
trajnostnem upravljanju virov 

prvo 12-mesečje   
drugo 12-mesečje   
tretje 12-mesečje   

 
4. Opis doseženih neposrednih učinkov projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki 
(Navedite in jasno opredelite kaj so glavni doseženi neposredni učinki projekta EIP, kot npr. povečan 
hektarski donos, zmanjšana poraba gnojil, zmanjšana poraba FFS, boljše klavne lastnosti, povečana 
mlečnost, število izdelanih spletnih strani, število izdelanih spletnih video vsebin.) 

Doseženi neposredni učinki Utemeljitev neposrednega učinka 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

5. Primerjava doseženih ciljev, rezultatov in neposrednih učinkov z načrtovanimi ter pojasnila 
morebitnih odstopanj (V primeru morebitnih odstopanj med načrtovanim in doseženim, ki niso 
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skladna s terminskim načrtom izvedbe projekta, pojasnite, kakšne ukrepe boste izvedli, da bodo 
načrtovani cilji, rezultati in neposredni učinki do konca projekta doseženi.) 

Načrtovani cilji Doseženi cilji  Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
Načrtovani rezultati Doseženi rezultati Pojasnila morebitnih 

odstopanj 
   

Načrtovani neposredni učinki Doseženi neposredni učinki Pojasnila morebitnih 
odstopanj 

   
 

6. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih in 
navedba dosežkov vsake aktivnosti) (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih 
ciljev. Navedite tudi kmetijsko(a) gospodarstvo(a), kjer se je izvedel praktični preizkus rešitev iz 1. 
točke 5. člena Uredbe.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost 
Dosežki aktivnosti in cilj, h 

kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

7. Opis doseganja načrtovanih mejnikov projekta v skladu s terminskim načrtom: 
a. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih neposrednih učinkov projekta 

Mesec/leto Doseženi neposredni učinek projekta 
  

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

b. Časovna opredelitev (mesec, leto) doseženih načrtovanih rezultatov projekta 
Mesec/leto Načrtovani rezultati 

  
Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 

8. Podroben opis izvedbe praktičnega preizkusa in preverjanja ustreznosti rešitev projekta na 
lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva (Potrebno je navesti tudi datum ali 
datume izvedb, lokacijo(e) izvedbe praktičnega preizkusa (vključno z navedbo kmetijskega 
gospodarstva, kjer je potekal praktični preizkus), način izvedbe (vključno s potrebnim materialom), 
spoznanja in dosežene rezultate praktičnega preizkusa ter priložiti najmanj tri fotografije vsake 
izvedbe praktičnega preizkusa.)  
 

 
9. Analiza izvedljivosti prenosa v okviru projekta razvitih rešitev v prakso na ravni kmetijskega 
gospodarstva (Obvezne sestavine analize izvedljivosti so: a) povzetek analize izvedljivosti, b) ocena 
izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih 
rešitev v prakso, č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali 
ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, d) vplivi predlaganih rešitev na 
okolje in e) sklepi ter priporočila.)  
 

 
10. Opis doseženega prenosa znanj v prakso ter omogočanja prostega dostopa javnosti do 
rezultatov projekta (Opišite doseženi prenos znanja in rezultatov projektov v prakso ter način 
omogočanja prostega dostopa do rezultatov projekta, kot npr. objava na spletni strani vodilnega 
partnerja ali drugih članov partnerstva. V zadnjem poročilu navedite tudi, kako bodo rezultati projekta 
dostopni javnosti po zaključku projekta.)  
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11. Opis izvedenega razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga 
kmetijskega gospodarstva):  
a. Doseženi načini in obseg razširjanja rezultatov projekta (Navedite dosežene načine razširjanja 
rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, 
družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih oglasov v 
lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetijskega 
gospodarstva pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta. Opišite kako bo dosežena uporabnost in 
trajnost rezultatov tudi po zaključku projekta.) 
 

 
b. opis izvedbe praktičnega prikaza rezultatov projekta na lokaciji najmanj enega kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani 
partnerstva. 
 

 
12. Doseganje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta: 
a. Izvedeni ukrepi za zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta, 
 

 
b. Izvedeni ukrepi za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta. 
 

 
13. Samoevalvacija izvedenega projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:  
a) ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
b) opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
c) spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
14. Finančno poročilo:  
a) višina doseženih upravičenih stroškov, pri čemer je treba upoštevati četrto alinejo tretjega 
odstavka 28. člena Uredbe 
 

 
b) finančna konstrukcija projekta: za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta navedite 
upravičene aktivnosti, ki so jih izvedli posamezni člani partnerstva, in njihove upravičene stroške, pri 
čemer je treba upoštevati 32. člen Uredbe 

 

Upravičena aktivnost 
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znesek v EUR 
 Vodenje in koordinacija izvedbe 
 projekta        x x x x x x x 

 Aktivnosti, ki so neposredno  
 povezane z izvedbo projekta, in  
 administrativno-tehnične  
 aktivnosti 

              

 Priprava in izvedba praktičnega  
 preizkusa rešitev iz 1. točke  
 5. člena Uredbe 

              

 Analiza izvedljivosti prenosa v  
 okviru projekta razvitih rešitev iz 
 1. točke 5. člena Uredbe v  
 prakso 
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 Razširjanje rezultatov projekta 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

c) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta: višina sofinanciranja in delež lastnih 
sredstev partnerstva v strukturi doseženih upravičenih stroškov projekta, 
 

 
č) stroškovni načrt projekta: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z 
opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Za posamezno šestmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z 
njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 

 

 Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
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znesek v EUR 
 Stroški dela na projektu 

 Potni stroški 

 Stroški usposabljanj in  
 udeležbe na dogodkih, ki  
 niso stroški dela na projektu 
 Stroški nakupa nove  
 opreme, strojev, vključno z  
 laboratorijsko tehnologijo,  
 stroški programske opreme,  
 pridobitve patentov in licenc 
 Strošek 1 
 Strošek 2 
 Stroški zunanjih storitev 
 Stroški materiala 
 Posredni stroški 
 SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 

Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj 
in udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, strojev, 
vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, stroški 
zunanjih storitev, stroški materiala. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen 
obseg dela (v urah) na projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti 
morebitne razlike med načrtovanim in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme, 
strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc 
je potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te 
opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe v projektu. Pri stroških materiala 
je potrebno opredeliti tudi porabo materiala za izvedbo posamezne projektne aktivnosti. Pri posrednih 
stroških se navede uveljavljen odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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15. Poročilo o udeležbi na dogodku o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga je organiziralo 
MKGP (kratek opis dogodka, vključno z datumom in krajem izvedbe, ter navedbo imena in priimka 
osebe, ki se ga je udeležila.) 
 

 
Povzetek prakse projekta EIP (1. Povzetek izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov (doseženi 
ključni rezultati za uporabo v praksi, potencialni uporabniki in ključna praktična priporočila, ki so nastala 
v okviru projekta)) 

Povzetek prakse 1 

 

V okviru projekta lahko nastane več 
povzetkov praks - odvisno od velikosti 
projekta in števila rezultatov oziroma 
priporočil, ki so pripravljeni za prenos v 
prakso.  

Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v 
slovenskem jeziku o (končnih ali pričakovanih) 
rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali 
končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je glavna 
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega 
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite 
uporabnost rezultatov projekta za končnega 
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in 
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških 
elementih, ki so zlasti pomembni za končne 
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo 
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti 
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.  
  

Obvezno 1.000–1.500 znakov brez 
presledkov

      
Kratek povzetek za končne uporabnike/izvajalce v 
angleškem jeziku o (končnih ali pričakovanih) 
rezultatih projekta.  
 
Ta povzetek naj vsebuje vsaj naslednje informacije:  
−   Glavni rezultati/izidi aktivnosti (pričakovani ali 
končni)  
−   Glavna praktična priporočila: kaj je glavna 
dodana vrednost/izkoristek/priložnost vpeljave novega 
znanja v prakso za končnega uporabnika? Opišite 
uporabnost rezultatov projekta za končnega 
uporabnika oziroma izvajalca rezultatov projekta.  
 
Ta povzetek mora biti čim bolj zanimiv za 
kmete/končne uporabnike, napisan v neposrednem in 
lahko razumljivem jeziku s poudarkom na podjetniških 
elementih, ki so zlasti pomembni za končne 
uporabnike (npr. v povezavi s stroški, produktivnostjo 
itd.) Izogibati se je treba zapletenemu in 
nerazumljivemu znanstvenemu izrazoslovju in 
raziskovalnim vidikom, ki ne pomagajo razumeti 
praktične uporabe pridobljenih rezultatov.   

Priporočeno 1.000–1.500 znakov brez 
presledkov

V primeru večjega števila praks dodajte opis s podrobno obrazložitvijo. 
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 Ob-3183/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega 
odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 
54/21 in 97/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja  

v čebelarstvu v programskem letu 2022

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu 
v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na 
področju čebelarstva.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzpostavitev 
čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022, znaša do 
50.120 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 25.060 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 25.060 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih 
stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Začetek vlaganja vlog
in zaključek javnega 
razpisa: 

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja 
v čebelarstvu v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči 
z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 
30. 11. 2021, do 23.59.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki 
so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 2022.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
tel. 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si

2. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 14.a členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v drugem 
odstavku 8. člena Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Vlagatelj mora skladno s 14.b členom ob oddaji 

vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja 

na področju čebelarstva;
– nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in 

drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zako-
nom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;

– ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku 
prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje;

– ima odprt transakcijski račun za nakazilo dode-
ljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

– izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.
4.2 Učni čebelnjak mora biti skladen z merili za eno-

stavne objekte, ki so predpisani z Uredbo o razvrščanju 
objektov (Uradni list RS, št. 37/18).

4.3 Postavitev učnega čebelnjaka mora biti skladna 
s prostorskim izvedbenim aktom občine.

4.4 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju po-
gojev iz 14.b člena Uredbe k vlogi priložiti:

– dokazilo o izvajanju dejavnosti usposabljanja ali 
izobraževanja na področju čebelarstva, kot je npr. statut 
in veljavna pogodba o izvajanju usposabljanja ali izobra-
ževanja, terminski plan usposabljanj ali izobraževanj, 
gradivo usposabljanj ali izobraževanj,

– izjavo vlagatelja (Priloga 2 razpisne dokumen-
tacije),

– poslovni načrt (ki mora vsebovati podatke o vla-
gatelju, opis in cilje naložbe, navedbo lokacije naložbe 
(katastrska občina, št. parcele, koordinate X,Y, GERK), 
datum začetka in končanja naložbe, terminski načrt iz-
vedbe naložbe, predvideni način upravljanja naložbe) 
in seznam stroškov naložbe (Priloga 3 razpisne doku-
mentacije),

– izjavo lokalne skupnosti (Priloga 4 razpisne do-
kumentacije),

– soglasje lastnika zemljišča, da soglaša z name-
nom postavitve učnega čebelnjaka do 31. 12. 2027, 
z navedbo točne lokacije na katerem bo postavljen učni 
čebelnjak (Priloga 5 razpisne dokumentacije).

4.5 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda 
le eno vlogo za pridobitev podpore.

5. Upravičeni stroški in finančne določbe
5.1 Upravičeni stroški za postavitev enega učnega 

čebelnjaka so določeni v 14.c členu Uredbe. Vsak učni 
čebelnjak mora sestavljati vsa osnovna oprema, ki je 
navedena v drugem odstavku 14.c člena Uredbe.

5.2 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljenih sred-
stev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali po 
izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 
2022.

5.3 Finančne določbe so opredeljene v tretjem in 
četrtem odstavku 14.c člena Uredbe.

5.4 Višina pavšalnega zneska enega učnega čebel-
njaka je določena s Sklepom o višini pavšalnega zne-
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ska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega 
učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022 
(Uradni list RS, št. 74/21).

5.5 DDV ni upravičen strošek.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 14.č členom Uredbe in so podrobneje opredeljena 
v tem javnem razpisu:

Merila Maksimalno. št. točk
1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV 
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov 60
1b. Število učnih čebelnjakov 200
2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV 
Izkušnje na področju usposabljanja in izobraževanja čebelarjev 60
3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE
Terminski načrt izvedbe naložbe 60
SKUPAJ 380
VSTOPNI PRAG TOČK 180

Točkovnik:

1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV (maksimalno število točk 260)
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov
20 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v eni do vključno dveh različnih regijah
40 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v treh do vključno štirih različnih regijah
60 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v petih različnih regijah

60

1b. Število učnih čebelnjakov
100 – postavljenih bo od 1 do vključno 2 učna čebelnjaka
150 – postavljenih bo od 3 do vključno 4 učni čebelnjaki
200 – postavljenih bo pet učnih čebelnjakov

200

2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV (maksimalno 
število točk 60)
30 – izvajanje usposabljanja čebelarjev
60 – izvajanje izobraževanja čebelarjev

60

3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE (maksimalno število točk 60) 
30 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 31. 7. 2022
60 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 31. 4. 2022 

60

7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 

razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska cesta 160, 1000 Ljub ljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne 
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključ-
no 30. 11. 2021.

7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Pri-
loga 2 (Izjava vlagatelja), Priloga 3 (Poslovni načrt in 
seznam stroškov naložbe), Priloga 4 (Izjava lokalne 
skupnosti) in Priloga 5 (Soglasje lastnika zemljišča) raz-
pisne dokumentacije.

7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali 
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur spreje-
mne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.

7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na po-
šti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež 
vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Vzpostavitev učnih čebelnjakov za prenos znanja 

v čebelarstvu – programsko leto 2022
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve pote-

ka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. 
in 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem 
besedilu ZKme-1).

8.2 Če imata dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za 
odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis 
odobrijo vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih če-
belnjakov. V primeru, da imata dve ali več vlog na javni 
razpis enako število točk in enako število načrtovanih 
učnih čebelnjakov, se vloge na javni razpis odobrijo 
vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih čebelnjakov 
v različnih regijah.

9. Odločba o pravici do sredstev: odločba o pravici 
do sredstev bo izdana v skladu s 53. členom ZKme-1.

10. Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev
10.1 Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev se iz-

vede v skladu s 56. členom Zkme-1.
10.2 Zahtevek za izplačilo sredstev se lahko vloži 

po končani izvedbi naložbe in najkasneje do 31. 7. 2022 
na Prilogi 6 (Zahtevek za izplačilo sredstev) skupaj s:
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– Prilogo 7 razpisne dokumentacije (Se-
znam predloženih računov),

– Prilogo 8 razpisne dokumentacije (Seznam vzpo-
stavljenih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu),

– dokazili o nakupu opreme iz drugega od-
stavka 14.c člena Uredbe (original ali overjene kopije 
računov) in dokazila o plačilu računov nakupljene opre-
me. Računi in dokazila o plačilu računa se morajo glasiti 
na upravičenca. Originalni računi in dokazila o plačilu ra-
čunov oziroma overjene kopije se vlagatelju ne vračajo. 
Na računih morajo biti vsi podatki iz katerih bo razvidno, 
da gre za nakup točno določene opreme iz drugega 
odstavka 14.c člena Uredbe. Računi morajo vsebovati 
specifikacijo opreme,

– pri postavitvi učnega(ih) čebelnjaka(ov) na obmo-
čjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih pred-
pisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, ki so 
pridobljena pred postavitvijo učnega čebelnjaka.

10.3 Naložba mora biti dokončana in plačana pred 
vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.

11. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičen-
ca so določene v 32. členu Uredbe.

12. Objava podatkov: objava podatkov glede se-
znama upravičencev do sredstev je določena v 33. čle-
nu Uredbe.

13. Nadzor in spremljanje ukrepov
13.1 Nadzor in spremljanje ukrepa je določeno 

v 34. členu Uredbe.
13.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, 

revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omo-
goči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumenta-
cije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

14. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje 
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev 
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.

15. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in 
izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma poo-
blaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom 
Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3193/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 8. člena Odlo-
ka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave 
reinjekcijskih vrtin (Uradni list RS, št. 142/21) in mnenja 
o skladnosti sheme državne pomoči SA.62741 (2021/N) 
z dne 6. 8. 2021, v soglasju z Ministrstvom za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: MOP), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje stroškov izdelave  

reinjekcijskih vrtin

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz 
5. člena Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin 
(Uradni list RS, št. 142/21).

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.150.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke MOP, in sicer: 559 – Sklad 
za podnebne spremembe in sicer za leto 2022 (1.650.000 evrov) in leto 2023 
(1.500.000 evrov).

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

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 15. novembra 2021 do vključno 22. decembra 
2021, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Odloka so do podpore upravičeni stroški, ki so 
nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do finančnega nadomestila.

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92,
e-mail: aktrp@gov.si.

2. Pravna podlaga
Javni razpis se izvaja na podlagi:
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 

57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US in 123/21);

– Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja 
stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (Uradni list RS, 
št. 142/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok);

– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
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102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 
ZIURKOE in 158/20);

– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni 
list RS, št. 101/21);

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US);

– Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 
– OROZ631) in

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Namen podpore: namen podpore je določen 
v 1. členu Odloka.

4. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj in upravičenec sta določena v 3. členu 

Odloka.
2. Če je upravičenec mladi kmet, mora v skladu 

s tretjim odstavkom 3. člena Odloka imeti ustrezno po-
klicno znanje in usposobljenost, in sicer najmanj:

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

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

3. S kmetijstvom povezane dejavnosti 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 po-

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

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

č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na 
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih 
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda 
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kme-
tijskega gospodarstva. Priloga iz te točke je določena 
v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 4. in 

11. členu Odloka:
a) za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega od-

stavka 4. člena Odloka je moral vlagatelj vložiti zbirno 
vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske 
politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21, 67/21 
in 87/21);

b) izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 4. čle-
na Odloka se izkazuje z izjavo banke ali druge finančne 
institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na obmo-
čju Republike Slovenije, iz katere je razvidna zaprtost 
finančne konstrukcije;

c) izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 4. čle-
na Odloka se za vlagatelje iz 9. točke 2. člena Odloka 
izkazuje z izpolnjeno prilogo »Izjava o verodostojnosti 
obratnega hipotetičnega scenarija«;

č) izpolnjevanja pogoja iz 11. člena Odloka se izka-
zuje z izpolnjeno prilogo »Izjava o že dodeljenih javnih 
sredstvih za iste upravičene stroške«.

2. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni 
dokumentaciji.

6. Stroški
1. Upravičeni in neupravičeni stroški so določeni 

v 5. členu Odloka.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz četrtega od-

stavka 5. člena Odloka se šteje ponudba, če je vlagatelj 
vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpra-
ševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga 
oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne 
zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile 
navedene v povpraševanju.

3. Pri postopku izbire izvajalca oziroma dobavite-
lja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se 
kot tržno primerljiva ponudba šteje ponudba izbranega 
izvajalca.

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

ločena v 6. členu Odloka in so podrobneje opredeljena 
v tem poglavju.

2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za oce-
njevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis.

3. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Odloka se 
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag najmanj 20 točk, 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za 
ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

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

5. Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:

Merila Število točk
1. ODDAN ODZIV NA JAVNI POZIV MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO ZA PREVERITEV INTERESA (maksimalno število točk 15)
15

1.1. Upravičenec je v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) 
oddal odziv na javni poziv MKGP za preveritev interesa, ki je bil objavljen 28. julija 2020 na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

15

2. ODSTOTEK ZMANJŠANJA IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV (maksimalno 
število točk 30)

30

Upravičenec bo z naložbo v reinjekcijsko vrtino zmanjšal izpuste toplogrednih plinov:
2.1. – za več kot 35 odstotkov, 30
2.2. – od vključno 20 do vključno 35 odstotkov. 15

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s prilogo »Zmanjšanje toplogrednih plinov«.
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Merila Število točk
3. POVRŠINA RASTLINJAKOV VLAGATELJA, NAMENJENA ZA PRIDELAVO HRANE ZA LJUDI, 

KI UPORABLJA TERMALNO ALI TERMOMINERALNO VODO (MAKSIMALNO 
ŠTEVILO TOČK 35) 

35

3.1. Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali 
termomineralno vodo, je večja od 3 ha.

35

3.2. Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali 
termomineralno vodo, znaša od vključno 1 ha do 3 ha.

20

3.3. Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali 
termomineralno vodo, znaša več kot 0,5 ha in manj kot 1 ha. 

10

Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s površinami rastlinjakov iz zbirne vloge za leto 
2021 ter dokazilom o uporabi termalne ali termomineralne vode na teh površinah (npr. koncesija 
za rabo termalne vode za ogrevanje objektov, pogodba za rabo termalne vode za ogrevanje 
objektov). 

4. VKLJUČENOST VLAGATELJA V SHEME KAKOVOSTI V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA 
KMETIJSTVO (maksimalno število točk 15) 

20

4.1. Vlagatelj je na dan vložitve vloge na javni razpis vključen v:
a) shemo ekološka pridelava in predelava, 20
b) shemo izbrana kakovost, 15
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 10
– zaščitena geografska označba oziroma,
– zaščitena označba porekla.

5. SKUPAJ 100

8. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 7. členu 

Odloka.
2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena Odloka 

se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/fi-
nance-in-davki/drzavne-pomoci/.

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

dodelitev sredstev sta določena v 8., 9. in 10. členu 
Odloka.

2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s tretjim 
odstavkom 10. člena Odloka vloge odobrijo na podlagi 
ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– oddan odziv na javni poziv ministrstva, pristojne-
ga za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za preveritev 
interesa: 40 %;

– odstotek zmanjšanja izpustov toplogrednih pli-
nov: 35 %;

– površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za 
pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termo-
mineralno vodo: 5 %;

– vključenost vlagatelja v sheme kakovosti v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijstvo: 20 %.

10. Odločba o pravici do sredstev: način dodelitve 
podpore na podlagi odločbe o pravici do sredstev je do-
ločen v 12. členu Odloka.

11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Način, vsebina in roki vlaganja zahtevkov za iz-

plačilo sredstev so določeni v 13. in 14. členu Odloka.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 

so določeni v 13. členu Odloka, pri čemer velja:
a) izpolnjevanje pogojev iz 5. točke četrtega od-

stavka 13. člena Odloka upravičenec izkazuje z najmanj 
tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe 
oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebin-
sko ali tehnološko celoto;

b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke četrtega od-
stavka 13. člena Odloka upravičenec izkazuje z izpolnje-
no prilogo »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upra-
vičene stroške«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;

c) v skladu s šestim odstavkom 13. člena Odloka 
se morajo računi in druga dokazila, ki se nanašajo na 
naložbo, glasiti na upravičenca iz 3. člena Odloka.

3. V skladu s 14. členom Odloka je rok za vložitev 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2024.

12. Obveznosti upravičenca
Obveznosti upravičenca po zadnjem zahtevku za 

izplačilo sredstev so določene v 15. členu Odloka, pri 
čemer velja:

a) izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 15. člena 
Odloka se izkazuje z izpolnjeno prilogo »Poročilo o izpol-
njevanju obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev«, ki 
jo upravičenec vloži po preteku dvanajstih mesecev od 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;

b) izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 15. čle-
na Odloka se ugotavlja na podlagi podatkov iz RKG ali 
s kontrolo na kraju samem;

c) izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 15. čle-
na Odloka agencija preveri pri MOP.

13. Objava informacije o shemi državne pomoči: 
določila glede objave informacije o shemi državne po-
moči so v 16. členu Odloka.

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

15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: 
izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta dolo-
čena v 17. členu Odloka.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor
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 Ob-3192/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro-
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20 in 121/2021; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

21. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe  

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

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev,  
namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju 
pridelave ekoloških pro izvodov iz 2. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 1.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
– 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C).
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 znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 

Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter doseganje višje dodane 
vrednosti kmetijskih pro izvodov.

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

Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 
14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

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

Informacije o javnem 
razpisu:

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.

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

naložbe kmetijskih gospodarstev iz 2. točke prvega od-
stavka 5. člena Uredbe:

a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup 
pripadajoče opreme, in sicer:

– ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opre-
me, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živin-
ska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen 
hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna 
dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje),

– ureditev hlevskega izpusta in proste reje,
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– ureditev skladišča za krmo oziroma nakup pripa-
dajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za na-
men skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov 
in mobilna dvoriščna mehanizacija),

– ureditev skladišča oziroma hladilnice za kmetijske 
pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme,

– ureditev objekta za shranjevanje kmetijske meha-
nizacije in nakup pripadajoče opreme;

b) nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izva-
janju ekološke pridelave;

c) ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke 
pridelave;

č) ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki 
ima enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS) ter 
nakup namakalne opreme.

2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz 
drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz pod č) 
in f) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Ured-
be primarna pridelava kmetijskih pro izvodov pomeni 
pro izvodnjo rastlinskih in živinorejskih pro izvodov iz 
Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Preči-
ščena 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 pro-
izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladiščenje 
primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova priprava 
s strani primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo prodaj-
nim posrednikom ali predelovalcem. Prva prodaja pri-
marnih kmetijskih pro izvodov prodajnim posrednikom 
ali predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati 
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter 
vse dejavnosti, s katerimi se pro izvod pripravi za tako 
prvo prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih pro-
izvodov za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, 
luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem 
in pakiranje.

4. Poleg postopkov iz prejšnje točke se za primarno 
pridelavo kmetijskih pro izvodov štejejo tudi:

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

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

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.

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

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

Uredbe.
2. Šteje se, da upravičenec izvaja naložbo v eko-

loško pridelavo, če ima ob vložitvi vloge na javni razpis 
v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov 
kmetijskih površin v uporabi oziroma ima v ekološko 
rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta GVŽ 
rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu. Če gre 
za kolektivno naložbo, se šteje, da upravičenec izvaja 
naložbo v ekološko pridelavo, če imajo ob vložitvi vloge 
na javni razpis vsi člani skupine pro izvajalcev, organiza-
cije pro izvajalcev ali zadruge, ki bodo izvajali kolektivno 
naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov v ekološko 
pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih po-
vršin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih 
najmanj 51 odstotkov ekvivalenta GVŽ rejnih živali na 
svojih kmetijskih gospodarstvih.

3. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splo-
šne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev 
se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skla-
du z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe 
ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot je opre-
deljena 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 bese-
dilu: 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, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih 
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

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

5. Izpolnjevanje pogoja iz 3. točke tega poglavja se 
izkazuje na podlagi:

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

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

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

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

6. Če se za mladega kmeta šteje pravna ose-
ba v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se 
izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno ose-
bo izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim 
ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da je imela 
fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe 
v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis 
vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. 
Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega od-
stavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo 
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, 
se ugotavlja na podlagi podatkov AJPES, iz evidence 
Javna objava letnih poročil.

7. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. čle-
na Uredbe vlogi na javni razpis priloži pogodbo o sode-
lovanju pri izvedbi kolektivne naložbe.

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

9. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupi-
na kmetov) v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen 
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decem-
bra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) 
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15). Izpolnjevanje 
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pogoja iz te točke upravičenec izkazuje s prilogo »Izja-
va o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo«.

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

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

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

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanja pogoja iz 
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. toč-
ke 10. člena Uredbe izkazuje:

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

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

b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Upora-
ba 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 upravi-
čenec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen 
pogojev 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 iz-
vedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20 in 61/20 in 78/20);

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

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

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

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

e) izpolnjevanje pogoja iz 10. in 11. točke 10. člena 
Uredbe se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlori-
sa in prereza enostavnega objekta v merilu M 1:50 ali 
M 1:100;

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpi-
sni dokumentaciji.

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

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev, pogoje iz 11. člena Uredbe, pri čemer le-
tna bruto minimalna plača na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe v letu 2020 znaša 
11.286,96 eurov, 1,5 letne bruto minimalne plače pa 
16.930,44 eurov;

b) če gre za kolektivne naložbe, pogoje iz 12. člena 
Uredbe;

c) če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizaci-
je, pogoje iz drugega odstavka 13. člena Uredbe, pri če-
mer je do podpore upravičena kmetijska mehanizacija, 
namenjena izvajanju ekološke pridelave, ki je določena 
v prilogi 2 Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske 
mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in goz-
darske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 
in 157/2021; v nadaljnjem besedilu: Katalog kmetijske 
in gozdarske mehanizacije) in navedena v Seznamu 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 
21. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v 
nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov);

č) če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
pogoje iz 14. člena Uredbe;

d) če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov, po-
goje iz prvega in drugega odstavka 15. člena Uredbe, 
pri čemer se pogoj iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada, 
s tehničnimi rešitvami, popisom del ter materiala ter 
skico nasadov na orto foto posnetku GERKa, s šrafi-
rano površino zemljišča, na kateri bo potekala naložba 
oziroma na izrisu digitalnega katastrskega načrta, če 
zemljišča niso vključena v GERK;

e) če gre za naložbe na področju živinoreje, pogoje 
iz 17. člena Uredbe, pri čemer mora biti zbirna vloga iz 
9. in 10. točke 17. člena Uredbe vložena v letu 2020;

f) če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin, pogoje iz 18. člena Uredbe;

g) če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pridobivanju 
energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: 
OVE), pogoje iz 19. člena Uredbe;
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h) če upravičenec izvaja agromelioracijska dela, po-
goje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 21. člena Uredbe;

i) če gre za naložbe v ureditev ZNS in njihovih teh-
noloških posodobitev, za izgradnjo pripadajočih vodnih 
virov ter za nakup in postavitev namakalne opreme, 
pogoje iz 22. člena Uredbe;

j) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz 23. in 
97. člena Uredbe:

– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec za-
gotovi v obliki lastnih sadik večletnih rastlin upravičenca 
je določena v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 
in 31/19, v nadaljnjem besedilu: Katalog stroškov) in na-
vedena v Seznamu upravičenih stroškov,

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žagane-
ga lesa pa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa,

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

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 

7. člena Uredbe, razen stroškov iz 7., 8., 10., 11., 15., 
18. in 20. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ter 95. 
in 98. členu Uredbe.

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

3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega od-
stavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upra-
vičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako 
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi 

blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse mini-
malne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so 
bile navedene v povpraševanju.

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

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

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

ločena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je 
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-iz-
bor-operacij_13.-sprememba.pdf), in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

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

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

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

Št. MERILO Maks 
št. točk

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

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil, v koledarskem letu po letu zaključka naložbe, ki ga upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu. 

10

1.1.1. Majhna kmetija, ki je imela v letu 2020 prihodek iz poslovanja najmanj 4.000 EUR in manj kot 
11.286,96 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

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

6

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

4

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

2

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

1

1.1.2. Majhna kmetija, ki je imela v letu 2020 prihodek iz poslovanja najmanj 11.286,96 EUR in manj kot 
16.930,44 EUR/PDM 
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 45.000 do vključno 50.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 do vključno 45.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

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

4

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

2

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

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih upravičenec opredeli 
v prijavnem obrazcu kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe. 

10

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

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 GVŽ rejnih živali,
– več kot 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 41 do vključno 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali,
– od 31 do vključno 40 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. v uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin;
2. v reji:
– več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali,
– od 21 do vključno 30 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali,
– od 11 do vključno 20 čebeljih panjev.
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Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali,
– od 6 do vključno 10 čebeljih panjev.

1.2.2. Majhna kmetija, ki je imela v letu 2020 prihodek iz poslovanja najmanj 11.286,96 EUR in manj kot 
16.930,44 EUR/PDM 

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 12 GVŽ rejnih živali,
– več kot 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 2,8 do vključno 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 6,5 do vključno 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali,
– od 66 do vključno 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 2,5 do vključno 2,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 6 do vključno 6,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali,
– od 61 do vključno 65 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. uporabi:
– več kot 2,3 do vključno 2,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5,5 do vključno 6 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali,
– od 56 do vključno 60 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 2 do vključno 2,3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 5 do vključno 5,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 do vključno 9 GVŽ rejnih živali,
– od 51 do vključno 55 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah, oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
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2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 46 do vključno 50 čebeljih panjev.

2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 30
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
Ocenjuje se povprečno število točk na hektar, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno 
v območje OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na 
javni razpis.

12

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

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH 
OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno 
št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila in ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih 
območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VVO), pri čemer 
se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

6

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

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 4
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, 
od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 1
2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 

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

6

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

2.4 LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 6)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila
iz PRP 2014-2020 v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) v obsegu najmanj 0,5 ha 
kmetijskih površin v uporabi. Naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa KOPOP so 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 2020.

6

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

6

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

4

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

2
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3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA VKLJUČENEGA 

V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti 
hrane oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane sheme za vino. Upravičenec izkazuje 
vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali 
odločbo o oceni vina.

5

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

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem kakovosti 
za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo 
porekla.

3

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

2

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

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij 
iz naslova ukrepa KOPOP.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP.

1

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

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v preusmeritev v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja. 

4

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja.

2

3.4 VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2020 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.

5

Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020. 

5

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH
Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so 
opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek v okviru naložbe, ki 
prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim spremembam oziroma prilagajanju 
nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se točke pri temu merilu 
podvojijo.

30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni 
razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se izkazuje z izrisom 
tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma z dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma 
sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
objekta, z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega 
objekta.
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Zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč se izkazuje z načrtom 
namakanja iz 4. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe.
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

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje z načrtom ureditve 
trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe.

5

Naložba se nanaša na postavitev oziroma obnovo vinograda za namizno grozdje oziroma na 
postavitev novega vinograda za vinsko grozdje, ki je v celoti postavljen iz lesene opore, kar se 
izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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. 

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma 
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 30 in 
manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4

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.

4

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov. 4
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 20 in 
manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 3
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so vpisana 
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 15 in 
manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

2

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov. 2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 10 in 
manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov. 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.

1

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

1

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih živali, ki jih 
upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, 
okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji 
vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovane sorte rastlin).
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadalnjem besedilu: Uredba KOPOP).
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Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni 
razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom 
o patentu.

5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva. 5
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

5

Upravičenec uporablja brezvirusne sadike hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4

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

4

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

4

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

4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

4

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

3

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

3

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

3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. 3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 10 in manj kot 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

3

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

3

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

2

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

2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

2

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

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov, ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Naložba se nanaša na ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
s sajenjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce, pozebo in sušo, iz 
Priloge 4 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca se vlogi 
na javni razpis priložita »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.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v naložbo.

5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

5
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Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov površine trajnih 
nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 
51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 
51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

5

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

4

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4

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

4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči na najmanj 36 in manj kot 51 odstotkih površine 
trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč na najmanj 36 in manj 
kot 51 odstotkih površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo. 

4

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

4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot devetmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč. 3
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

3

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

3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

3

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 21 in 
manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot osemmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, predstavlja najmanj 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3

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

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

2

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

2

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 11 in 
manj kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

2
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Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj kot sedemmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine vseh trajnih nasadov 
sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

1

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

1

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 5 in 
manj kot 11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 5 in manj 
kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, predstavlja najmanj 
10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posame-
znikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupine kmetov (sklop B javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

enostavne naložbe
10 0

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) 
na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. 
Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi 
tega javnega razpisa.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov. 10
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno 
10 odstotkov.

7

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

5

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

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun ISD na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov. 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

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

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata dve točki.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

8

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine 
kmetov, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, 
najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno od vključno 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

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

8

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

6

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

4

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

3

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

2

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 5
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

2

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

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 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 dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

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

4

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

3
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

2

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

2

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

1

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

0 10

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.

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

10 10

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima na svoji kmetiji 
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,
– enega člana, ki ima status invalidne osebe, ali
– eno osebo, ki je na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijski 
delavec za polni delovni čas.
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.
En član kmetije, katere nosilec je upravičenec, je ob vložitvi vloge na 
javni razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz 
delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima enega člana kmetije, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma je zavarovan iz delovnega razmerja kot 
kmetijski delavec.
Na kmetiji upravičenca je iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
zaposlena ena oseba za polni delovni čas, ki ni član kmetije.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleno eno osebo kot kmetijskega delavca za polni delovni 
čas, ki ni član kmetije.
Najmanj dva člana kmetije, katere nosilec je upravičenec, sta ob vložitvi 
vloge na javni razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zaposlena 
kot kmetijska delavca za polni delovni čas.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima najmanj dva člana, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma sta zaposlena kot kmetijska delavca za polni 
delovni čas.
Na kmetiji, katere nosilec je upravičenec, sta iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleni najmanj dve osebi za polni delovni čas, ki nista člana 
kmetije.

5 5
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleni najmanj dve osebi kot kmetijska delavca za polni 
delovni čas, ki nista člana kmetije.
Nosilec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, ima status invalidne 
osebe.

1 1

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima ob vložitvi vloge na javni razpis 
status invalidskega podjetja.

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

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo agro-živilska 
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem 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.

5 5

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).

4 4

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.

4 4

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).

3 3

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.

3 3

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).

2 2

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.

2 2

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.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno 
izobrazbo (4. raven).

1 1

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.

1 1

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.

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli 
naložbe v prilagoditev obstoječim standardom EU – ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja šestmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil, če bodo to naložbo izvedli v roku 24 mesecev 
od datuma vzpostavitve kmetije v skladu z Uredbo za mlade kmete.

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, 
ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s predpisom, ki ureja razvrstitev 
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na javni razpis.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov, se ocenjuje 
povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov 
skupine kmetov, če ima najmanj polovica njenih članov več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. 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.

6 6

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

1 1

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

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo 
v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 
1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri 
čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, če ima najmanj polovica članov 
skupine kmetov v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 1

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 1 ha in manj 
kot 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.
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3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 

PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo 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 na problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge 
za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

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

3.4. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva 
članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene 
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin 
v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo 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 VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje shem kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega 
v registrirane sheme za vino. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo 
kakovosti s certifikatom ali odločbo za pro izvode iz sheme kakovosti ali 
odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov 
vključenih v izvajanje shem kakovosti hrane oziroma pridelavo vina 
vključenega v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 
za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko pro izvodnjo.

5 5

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

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj 50 odstotkov članov skupine kmetov je imelo v letu 2020:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz 
sheme kakovosti za integrirano pridelavo ali izbrano kakovost.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2020 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod iz sheme kakovosti za 
integrirano pridelavo ali izbrano kakovost.

2 2

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

5 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 polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.

5 5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. 

1 1

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

3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar izkazuje s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, ki jih priloži vlogi na javni 
razpis. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz 
PRP 2014-2020. Če več kot polovica članov skupine kmetov trži ekološke 
pro izvode v okviru organizirane tržne prodaje, kar dokazujejo s pogodbami 
o dobavi oziroma odkupu ekoloških pro izvodov s strani kmetijskih 
zadrug, predelovalcev ali trgovcev na debelo, pridobi upravičenec eno 
dodatno točko.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno 
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov skupine 
kmetov je bila v letu 2020 vključena v preusmeritev v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2020.
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Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca, članov kmetije oziroma članov 
skupine kmetov v različne oblike pro izvodnega in poslovnega sodelovanja 
v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih 
združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega sodelovanja v letu 2020. 
Članstvo upravičenca oziroma članov kmetije se preveri iz uradnih evidenc 
(velja za skupine in organizacije pro izvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenju ali društvu s področja podprte dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, član kmetije oziroma 
član skupine kmetov, v letu 2020 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi 
dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar ne 
smejo preseči 5 točk.
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član skupine ali 
organizacije pro izvajalcev.

3 3

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

1 1

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

1 1

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri temu merilu podvojijo.

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov 
ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta, z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte, ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Rezultat naložbe bo zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč, ki se izkazuje z načrtom namakanja iz 4. točke prvega 
odstavka 22. člena Uredbe.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

5 5
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Naložba se nanaša na postavitev oziroma obnovo vinograda za namizno 
grozdje oziroma na postavitev novega vinograda za vinsko grozdje, ki 
je v celoti postavljen iz lesene opore, kar se izkazuje z načrtom ureditve 
trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

5 5

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

5 5

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4 4

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.

4 4

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

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
80 do vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

3 3

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

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov delež lastne krme več kot 
60 do vključno 80 odstotkov.
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 ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3
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Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

2 2

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

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
40 do vključno 60 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
20 do vključno 40 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.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
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.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij 
rejnih živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis 
ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma 
večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni 
razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov iz vloge na 
javni razpis, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz RKG 
na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec oziroma najmanj en 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
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Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedla najmanj dva nova 
kmetijska pro izvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
s hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

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

4 4

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

4 4

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

4 4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ 
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

4 4

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

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedlo nov kmetijski pro-
izvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

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

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine kmetov.

3 3

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

2 2

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

2 2

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

2 2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine kmetov.

2 2
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6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 

št. točk 10)
10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, 
ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se 
upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, s sajenjem odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priložita »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.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

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

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil 
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. 

5 5

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 36 in manj 
kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

4 4
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Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4 4

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

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot 
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih 
zemljišč.

3 3

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj 
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

3 3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov, predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne 
naložbe.

3 3

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

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

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

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

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

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj 
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

2 2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 5 in manj kot 
11 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo

1 1

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 5 in manj kot 
11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

1 1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov, predstavlja najmanj 10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

1 1

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

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

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

10 10

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

7 7

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

5 5

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

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA 
PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem 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 doda ena točka.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

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

8

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

7
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda ena točka.
Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od vključno 40.000 do vključno 50.000 evrov/PDM.

9

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

8

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

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 10
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

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

9

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

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 in manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije pro izvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
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naložbe
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Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od vključno 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

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

9

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

8

Skupina pro izvajalcev, organizacija pro izvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 40.000 in manj kot 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

10 0

Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključno 
z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2020 (B) in višino 
naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = višina letnih 
prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1

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

0 10

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.

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

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

5 5
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na 
javni razpis. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se ocenjuje povprečno število 
točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
pri čemer mora imeti najmanj polovica teh članov več kot 50 odstotkov 
kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalce ali 
zadruge se izračuna na način, da se seštevek števila točk/ha, ki jih prejmejo 
kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, 
deli s številom vseh članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge je 500 ali več.

6 6

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

1 1

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

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, če ima v uporabi 
najmanj 1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih 
VVO, pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, če ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri čemer se upoštevajo 
podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
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Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na 
najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima 
v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

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

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih 
gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih 
površin na problemskih območjih. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

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

3.4. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jih izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, če so kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP 
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena 
v naravovarstvene 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 VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega 
v registrirane sheme za vino. Upravičenec oziroma član skupine 
pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno 
naložbo, izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za 
pro izvode iz sheme kakovosti ali odločbo o oceni vina.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke dodelijo upravičencu, pri katerem je 
najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme 
kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane sheme za 
vino.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 za najmanj en kmetijski pro izvod veljaven certifikat za ekološko 
pro izvodnjo.

5 5

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

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost,
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost,
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za 
pro izvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ali izbrano kakovost.

2 2

Najmanj polovica članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski pro izvod za pro izvode iz shem 
kakovosti za integrirano pridelavo ali izbrano kakovost.

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

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

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

3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz 
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno 
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je 
bila v letu 2020 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja. 

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, vključenih 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, je bila v letu 2020 vključena 
v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij pro izvajalcev, zadrug, 
gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu 2020.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije pro izvajalcev) oziroma 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, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2020, najmanj 
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo, vendar 
ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev. 4 4
Upravičenec je član zadruge. 4 4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
kmetijske dejavnosti.

3 3

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

3 3

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri temu merilu podvojijo.
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6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov 
ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Rezultat naložbe bo zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč, ki se izkazuje z načrtom namakanja iz 4. točke prvega 
odstavka 22. člena Uredbe.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

5 5

Naložba se nanaša na postavitev oziroma obnovo vinograda za namizno 
grozdje oziroma na postavitev novega vinograda za vinsko grozdje, ki 
je v celoti postavljen iz lesene opore, kar se izkazuje z načrtom ureditve 
trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu 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. 5 5
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4 4

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.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu 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.

4 4
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, 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.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 60 do vključno 
80 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 odstotkov.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 40 do vključno 60 odstotkov.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo, kar se izkazuje z načrtom namakanja iz 4. točke prvega 
odstavka 22. člena Uredbe.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1 1



Stran 2292 / Št. 167 / 22. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, delež lastne krme več kot 20 do vključno 
40 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.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski pro izvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij 
rejnih živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter 
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih 
rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, ki so 
razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo 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 pro izvajalcev, organizacije 
pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo je vključen v izvajanje 
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.

5 5

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

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo najmanj dva nova kmetijska pro izvoda na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
s hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena 
v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4
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Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispevajo k izboljšanju 
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za 
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne 
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.

4 4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ 
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski pro izvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina pro izvajalcev, organizacija 
pro izvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedla en nov kmetijski pro izvod na njihovih 
kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

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

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim grozi 
genska erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

Upravičenec oziroma člani skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte rastlin 
na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

2 2

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

2 2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

2 2

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 
št. točk 10)

10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, 
ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se 
upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
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Naložba se nanaša na ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, s sajenjem odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine pro izvajalcev, organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja 
kolektivno naložbo, se vlogi na javni razpis priložita »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.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil 
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. 

5 5

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 36 in manj 
kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4 4
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Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot 
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih 
zemljišč.

3 3

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj 
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

3 3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov, predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne 
naložbe.

3 3

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

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

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

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

2 2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj 
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

2 2

Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 5 do vključno 
10 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine pro izvajalcev, 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS, ki ima enega uporabnika, obsega najmanj 5 in manj 
kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 5 in manj kot 
11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v naložbo.

1 1

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

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

1 1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih 
plinov, predstavlja najmanj 10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov 
celotne naložbe.

1 1

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 skupin kmetov,

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

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

– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.

4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evrop-
skega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 
2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sred-
stev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore 
v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, 
str. 1) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za iz-
plačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je vlagatelj 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev 
oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso 
v skladu s cilji operacije Naložbe za izboljšanje splošne 
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.

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

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtev-
ka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu Uredbe.
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2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 
so določeni v 102. členu Uredbe:

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

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

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

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

d) v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena 
Uredbe je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev 30. junij 2025.

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

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvaja-
nju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih 
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, 
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Uredbe Komisije 
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, fi-
nančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami 
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem pla-
čilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pri-
pravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, 

str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku 
za predplačilo priloži bančno garancijo.

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

10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 

sredstev so določene v 103. in 106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upra-

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz 4. in 
14. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:

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

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

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

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

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 podat-
ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

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

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

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

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

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

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

 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

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

 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

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

 

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

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe  

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

4. SKUPINA KMETOV 

4.1. Podatki o skupini kmetov 

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

 

Število članov skupine kmetov  
 

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

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI 

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

 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  

Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
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 Ob-3194/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o 
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukre-
pa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter prede-
lavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Pro-
grama 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, 152/20 
in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

20. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva za leto 2021  
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev 

zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 3. točke prvega 
odstavka 5. člena Uredbe.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 11.910.910,14 EUR, ki se razdelijo po 
naslednjih sklopih:
– 2.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 6.693.969,60 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
– 3.216.940,54 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 
(sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 8.933.182,61 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 2.977.727,54 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Cilj operacije: Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

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

Obdobje vlaganja vloge 
na javni razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 
2021, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

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

Informacije o javnem 
razpisu:

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.

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

naložbe iz 3. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe:
a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup 

pripadajoče opreme, in sicer:
– ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opre-

me, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za živin-
ska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen 
hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna 
dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje);

– ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripa-
dajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za na-
men skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov 
in mobilna dvoriščna mehanizacija);
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– ureditev skladišč oziroma hladilnic za kmetijske 
pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme;

– ureditev objektov za shranjevanje kmetijske me-
hanizacije in nakup pripadajoče opreme;

b) nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na 
gorskih območjih;

c) ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 
oziroma gojene divjadi;

č) izvedba agromelioracij;
d) ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
e) ureditev trajnih nasadov;
f) ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter 

energetskih priključkov do javne infrastrukture;
g) ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo 

enega uporabnika na gorskih območjih (v nadaljnjem 
besedilu: ZNS) ter nakup namakalne opreme.

2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz 
drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz pod č) 
in f) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe in 
2. točko 12. 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 Evrop-
ske 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. Prva prodaja primarnih 
kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelo-
valcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom 
prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse dejavno-
sti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. 
Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov za prvo pro-
dajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, 
kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.

4. Poleg postopkov iz prejšnje točke se za primarno 
pridelavo kmetijskih proizvodov šteje tudi:

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

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

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.

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 6. členu 

Uredbe.
2. Šteje se, da upravičenec izvaja naložbo na gor-

skem območju, če ima ob vložitvi vloge na javni razpis 
svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko ob-
močje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih 
gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16; 
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OMD). Če gre za 
kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani skupine proi-
zvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki bodo 
uporabljali kolektivno naložbo oziroma vsi člani skupine 
kmetov, ob vložitvi vloge na javni razpis svoja kmetijska 
gospodarstva uvrščena v gorsko območje v skladu s 
Pravilnikom o OMD.

3. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splo-
šne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev se 
šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki ima v skladu z 

drugo alinejo drugega odstavka 6. člena Uredbe ustre-
zno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta oprede-
ljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju 
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 
84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20; v nadaljnjem bese-
dilu: 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, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih 
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

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

5. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se 
izkazuje na podlagi:

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

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

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

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

6. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba v 
skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnje-
vanje 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. Izpolnjevanje pogoja, da je fi-
zična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v ob-
dobju petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis prvič 
postala član poslovodstva, se ugotavlja na podlagi po-
datkov AJPES iz evidence Javna objava letnih poročil.

7. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 
6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži pogodbo o 
sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe.

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

9. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega od-
stavka 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. ju-
nija 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 Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi 
uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 
1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi 
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, 
str. 15). Izpolnjevanje pogoja iz te točke upravičenec iz-
kazuje s prilogo »Izjava o nepovezanosti članov skupine 
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«.

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

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

a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz 
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. toč-
ke 10. člena Uredbe izkazuje:

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

– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega 
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 odstav-
ka 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 z DDV.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upraviče-
nec izpolnjevati pogoje iz 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 2020 (Uradni 
list RS, št. 10/20 in 61/20 in 78/20);

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

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

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

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

e) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke 10. člena Uredbe 
se za enostavni objekt izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
enostavnega objekta v merilu M 1:50 ali M 1:100;

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpi-
sni dokumentaciji.

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

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prej-
šnjega podpoglavja izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev, pogoje iz 11. člena Uredbe, pri čemer 
letna bruto minimalna plača na zaposlenega v Repu-
bliki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe za leto 2020 
znaša 11.286,96 eurov, 1,5 letne bruto minimalne plače 
pa 16.930,44 eurov;

b) če gre za kolektivne naložbe, pogoje iz 12. člena 
Uredbe;

c) če gre za naložbe v nakup kmetijske mehaniza-
cije, pogoje iz drugega odstavka 13. člena Uredbe, pri 
čemer je do podpore upravičena kmetijska mehanizaci-
ja, ki je namenjena kmetovanju na gorskih območjih in 
je določena v prilogi 2 Pravilnika o seznamu kmetijske 
in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetij-
ske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 
31/19 in 157/21; v nadaljnjem besedilu: Katalog kmetij-
ske in gozdarske mehanizacije) in navedena v Sezna-
mu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
za 20. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije 
(v nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov);

č) če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
pogoje iz 14. člena Uredbe;

d) če gre za naložbe v ureditev trajnih nasadov, po-
goje iz prvega in drugega odstavka 15. člena Uredbe, 
pri čemer se pogoj iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe izkazuje z načrtom ureditve trajnega nasada, s 
tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala ter skico 
nasadov na orto foto posnetku GERKa, s šrafirano po-
vršino zemljišča na kateri bo potekala naložba oziroma 
na izrisu digitalnega katastrskega načrta, če zemljišča 
niso vključena v GERK;

e) če gre za naložbe na področju živinoreje, pogoje 
iz 17. člena Uredbe, pri čemer mora biti zbirna vloga iz 
5., 9. in 10. točke 17. člena Uredbe vložena v letu 2020;

f) če gre za naložbe v pridelavo medu in drugih 
čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih 
družin, pogoje iz 18. člena Uredbe;

g) če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pridobivanju 
energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: 
OVE), pogoje iz 19. člena Uredbe;

h) če gre za naložbe, namenjene ureditvi priključkov 
kmetijskega gospodarstva na javno infrastrukturo, pogo-
je iz 20. člena Uredbe;

i) če gre za naložbe, namenjene izvedbi agromelio-
racijskih del, pogoje iz 21. člena Uredbe;

j) če gre za naložbe v ureditev ZNS in njihovih teh-
noloških posodobitev in za izgradnjo pripadajočih vodnih 
virov ter za nakup in postavitev namakalne opreme, 
pogoje iz 22. člena Uredbe;
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k) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz 23. in 
97. člena Uredbe:

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

– vrednost dela ne sme preseči naslednjih ur-
nih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žagane-
ga lesa pa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa,

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

5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 

7. člena Uredbe, razen stroškov iz 7., 8., 18. in 20. točke 
prvega odstavka 7. člena Uredbe, ter 95. in 98. členu 
Uredbe.

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

3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstav-
ka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upraviče-
nec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako pov-
praševanje 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 do-

ločena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu 
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki 
je dostopen na spletni strani programa razvoja podeže-
lja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za- 
izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje 
opredeljena v tem poglavju.

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

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

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

Št. MERILO Maks. 
št. točk

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

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE 
(maksimalno št. točk 10)

10

Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega dela iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v 
koledarskem letu po letu zaključka naložbe, ki ga upravičenec opredeli v vlogi na javni razpis.

1.1.1. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 najmanj 4.000 EUR in manj kot 
11.286,96 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

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

6

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

4

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

2

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

1

1.1.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 najmanj 11.286,96 EUR in manj kot 
16.930,44 EUR/PDM 
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM. 10
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 45.000 do vključno 50.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 do vključno 45.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

6

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

4
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega 
prihodka/PDM.

2

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

1

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)

10

Upošteva se načrtovani obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih upravičenec opredeli v 
prijavnem obrazcu kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe.

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

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 GVŽ rejnih živali,
– več kot 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 41 do vključno 50 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 1,2 do vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 3 do vključno 4 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali,
– od 31 do vključno 40 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. uporabi:
– več kot 1,0 do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2,5 do vključno 3 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali,
– od 21 do vključno 30 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 0,8 do vključno 1,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 2 do vključno 2,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali,
– od 11 do vključno 20 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 0,6 do vključno 0,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 1,5 do vključno 2 ha njivskih površin;
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2. reji:
– več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali,
– od 6 do vključno 10 čebeljih panjev.

1.2.2. Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2020 najmanj 11.286,96 EUR in manj kot 
16.930,44 EUR/PDM 

10

Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 10
1. uporabi:
– več kot 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma hmeljišč,
– več kot 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma nasadi trajnih rastlin 
na njivskih površinah oziroma
– več kot 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 12 GVŽ rejnih živali,
– več kot 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 8
1. uporabi:
– več kot 2,8 do vključno 3,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,45 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 6,5 do vključno 7 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali,
– od 66 do vključno 70 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 6
1. uporabi:
– več kot 2,5 do vključno 2,8 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,4 do vključno 0,45 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 6 do vključno 6,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali,
– od 61 do vključno 65 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 4
1. uporabi:
– več kot 2,3 do vključno 2,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 5,5 do vključno 6 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali,
– od 56 do vključno 60 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 2
1. uporabi:
– več kot 2 do vključno 2,3 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 5 do vključno 5,5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 8 do vključno 9 GVŽ rejnih živali,
– od 51 do vključno 55 čebeljih panjev.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v: 1
1. uporabi:
– več kot 1,5 do vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov oziroma 
hmeljišč,
– več kot 0,15 do vključno 0,2 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, pridelavo jagod oziroma 
nasadi trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma
– več kot 4 do vključno 5 ha njivskih površin;
2. reji:
– več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali,
– od 46 do vključno 50 čebeljih panjev.
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2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 30
2.1. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno 

št. točk 12)
12

Ocenjuje se povprečno število točk na hektar, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno 
v območje OMD v skladu s Pravilnikom o OMD. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na 
javni razpis.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več. 12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk. 10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 3
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk. 1

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH 
OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno 
št. točk 6)

6

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 0,5 ha kmetijskih površin na vodovarstvenih 
območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VVO), pri čemer 
se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj 
1 ha na najožjih VVO. 

6

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 4
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, 
od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

2

Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO. 1
2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 

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

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin 
v uporabi na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemsko 
območje). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih 
iz PRP 2014-2020.

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

2.4 LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 6) 6
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj 
ene naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz 
PRP 2014-2020 v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) v obsegu najmanj 0,5 ha 
kmetijskih površin v uporabi. Naravovarstvene operacije iz naslova ukrepa KOPOP so 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 2020.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 
2 ha kmetijskih površin v uporabi.

6

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

4

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

2

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

V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno št. točk 5)
5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti 
hrane oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane shem za vino. Upravičenec izkazuje 
vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti ali 
odločbo o oceni vina.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 za najmanj en 
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020: 3
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za proizvode iz shem kakovosti 
za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska 
označba, zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali zaščiteno označbo 
porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2020 veljavni certifikat 
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za proizvode iz shem kakovosti za integrirano 
pridelavo ter izbrano kakovost. 

2

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno št. točk 5) 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene 
operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij 
iz naslova ukrepa KOPOP.

5

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključen v izvajanje dveh operacij iz 
naslova ukrepa KOPOP.

3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključen v izvajanje ene operacije iz 
naslova ukrepa KOPOP.

1

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5) 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, ki se 
priložijo vlogi na javni razpis. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v preusmeritev v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja. 

4

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja.

2

3.4 VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5) 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2020 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit žival iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020. 

5

4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE INOVACIJAH IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH

30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v 
Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju 
okolja, inovacijam ali podnebnim spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 
50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni 
razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode se izkazuje z izrisom 
tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma z dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma 
sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza 
objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega 
objekta.
Zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč se izkazuje z načrtom 
namakanja iz 4. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe.
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

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje z načrtom ureditve 
trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena Uredbe.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 
40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5
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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. 

5

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma 
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 30 in 
manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4

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.

4

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov. 4
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s 
kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 20 in 
manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

3

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov. 3
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so 
vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne 
dediščine.

3

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s 
kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 15 in 
manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

2

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov. 2
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s 
kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za najmanj 10 in 
manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 40 odstotkov. 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.

1

Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov 
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.

1

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih živali, ki jih 
upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, 
okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji 
vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovane sorte rastlin).
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe o ukrepih kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 
7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni 
razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom 
o patentu.

5

Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva. 5
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

5
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Upravičenec uporablja brezvirusne sadike hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih 
zemljišč, zasajenih s hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4

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

4

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

4

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

4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

4

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

3

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

3

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

3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca. 3
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, ob vložitvi vloge na javni razpis predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu. 

3

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

3

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

2

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

2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje predstavlja najmanj 5 in manj kot 
10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu. 

2

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

2

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10) 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Pri 
ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020 ter 
načrtovane površine novih trajnih nasadov, ki so razvidni iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Naložba se nanaša na ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
s sajenjem sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce, pozebo in sušo, iz 
Priloge 4 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: odporne sorte rastlin).
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca se vlogi 
na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih 
in manj zahtevnih objektov) ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali 
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 
vsebino energetskega pregleda.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v naložbo.

5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 5
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

5

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov površine trajnih 
nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 
51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 
51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

5
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Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

4

Rezultat naložbe bo povečanje povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo. 

4

Rezultat naložbe bo povečanje povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

4

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

4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 36 in 
manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo. 

4

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

4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot devetmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč. 3
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

3

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

3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

3

Rezultat naložbe bo povečanje povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 21 in 
manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot osemmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, predstavlja najmanj 
25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3

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

2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo. 

2

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

2

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 11 in 
manj kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj kot sedemmesečno skladiščenje 
živinskih gnojil. 

2

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

1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, 
ki so vključena v naložbo.

1

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 5 in 
manj kot 11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega najmanj 5 in manj 
kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja 
najmanj 10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

1

5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posame-
znikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupine kmetov (sklop B javnega razpisa):

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

enostavne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD) 
na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. 
Pri izračunu ISD se ne 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

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za 
zahtevne naložbe

0 5

Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti na podlagi pokritja oziroma 
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne 
upošteva morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
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

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

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z 
vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela izračuna na podlagi dejanskih 
knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali dvostavno 
knjigovodstvo), se številu točk po posameznih ocenitvah dodata dve točki.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

8

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

6

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

5

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

4
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

3

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

2

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
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 dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno najmanj 40.000 do vključno 50.000 evrov 
skupnega prihodka/PDM.

10

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

8

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

6

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

4

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

3

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

2

1.4. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO 
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5) 

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 5
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z 
vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem 
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

2

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

1

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 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, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Skupina kmetov bo ustvarila letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

5

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

4

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

3

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

2

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

2

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

1
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

za zahtevne naložbe
0 10

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.

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

10 10

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima na svoji kmetiji 
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,
– ima status invalidne osebe, ali
– eno osebo, ki je na kmetiji zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijski 
delavec za polni delovni čas.
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.
En član kmetije, katere nosilec je upravičenec, je ob vložitvi vloge na 
javni razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji zavarovan iz 
delovnega razmerja kot kmetijski delavec.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima enega člana kmetije, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovan iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma je zavarovan iz delovnega razmerja kot 
kmetijski delavec.
Na kmetiji upravičenca je iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
zaposlena ena oseba za polni delovni čas, ki ni član kmetije.

10 10

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleno eno osebo kot kmetijskega delavca za polni delovni 
čas, ki ni član kmetije.
Najmanj dva člana kmetije, katere nosilec je upravičenec, sta ob vložitvi 
vloge na javni razpis pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji zaposlena 
kot kmetijska delavca za polni delovni čas.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima najmanj dva člana, ki sta ob vložitvi vloge na javni razpis 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja 
kmetijske dejavnosti oziroma sta zaposlena kot kmetijska delavca za polni 
delovni čas.
Na kmetiji, katere nosilec je upravičenec, sta iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleni najmanj dve osebi za polni delovni čas, ki nista člana 
kmetije.

5 5

Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti zaposleni najmanj dve osebi za polni delovni čas, ki nista člana 
kmetije.
Nosilec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, ima status invalidne 
osebe.

1 1
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine 
kmetov (velja za s.p. in pravne osebe), ima ob vložitvi vloge na javni razpis 
status invalidskega podjetja.

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

Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega 
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo agro-živilska 
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem 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.

5 5

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).

4 4

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.

4 4

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).

3 3

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.

3 3

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).

2 2

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.

2 2

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).

1 1

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.

1 1
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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.

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5) 5 5
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli 
naložbe v prilagoditev obstoječim standardom EU – ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja šestmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil, če bodo to naložbo izvedli v roku 24 mesecev 
od datuma vzpostavitve kmetije v skladu z Uredbo za mlade kmete.

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk naha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost.. Upoštevajo se podatki na dan vložitve vloge na 
javni razpis.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov se ocenjuje 
povprečno število točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov 
skupine kmetov, pri čemer mora imeti najmanj polovica njenih članov več 
kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno 
število točk skupine kmetov se izračuna na način, da se seštevek števila 
točk na 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.

6 6

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

1 1

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

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v 
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 
1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri 
čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima, če ima najmanj polovica 
članov skupine kmetov, v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin na VVO, 
od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri čemer se upoštevajo se podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 1

Najmanj polovica članov skupine kmetov ima v uporabi najmanj 1 ha in manj 
kot 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

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

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo 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 na problemskih območjih, pri čemer se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

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

3.4. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v 
izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, če so kmetijska gospodarstva 
članov skupine kmetov vključena v izvajanje najmanj ene naravovarstvene 
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin v 
uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v 
skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.

1 1

Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo 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 VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO 
(maksimalno št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v 
izvajanje shem kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega v 
registrirane sheme za vino. Upravičenec 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 polovica članov skupine kmetov 
vključenih v izvajanje shem kakovosti hrane oziroma pridelavo vina 
vključenega v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v 
letu 2020 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko 
proizvodnjo.

5 5

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 za najmanj en 
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020:

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost ali
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imelo v letu 2020:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem 
kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: zaščitena označba 
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, 
višja kakovost,
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz 
sheme kakovosti za integrirano pridelavo ali izbrano kakovost.

2 2

Najmanj polovica članov skupine kmetov je imelo v letu 2020 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti za 
integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
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4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 

(maksimalno št. točk 5)
5 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 polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov vključenih v izvajanje 
najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo 
v letu 2020 vključenih v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo v 
letu 2020 vključenih v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bilo v 
letu 2020 vključenih v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

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

3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen 
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Nosilec 
kmetijskega gospodarstva pridobi eno dodatno točko, če trži ekološke 
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, ki jih priloži vlogi na javni razpis. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica 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.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v 
preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila 
v letu 2020 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja.

2 2

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila v 
letu 2020 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica 
nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, vključenih v 
izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 v letu 2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je 
bilo v letu 2020 vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020.
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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)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca, članov kmetije oziroma članov 
skupine kmetov v različne oblike proizvodnega povezovanja ter 
pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij proizvajalcev, 
zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in 
pogodbenega sodelovanja v letu 2020. Članstvo upravičenca oziroma 
članov kmetije se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
proizvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– potrdilom o članstvu v združenju in društvu s področja podprte dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, član kmetije oziroma 
član skupine kmetov v letu 2020 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi 
dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. Točke se seštevajo, vendar ne 
smejo preseči 5 točk.
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član skupine ali 
organizacije proizvajalcev.

3 3

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

1 1

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

1 1

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE 
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov 
ob zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega ali zahtevnega objekta.
Rezultat naložbe bo zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč, ki se izkazuje z načrtom namakanja iz 4. točke prvega 
odstavka 22. člena Uredbe.
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 hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

5 5
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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.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov. 5 5
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4 4

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.

4 4

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

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
80 do vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

3 3

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

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
60 do vključno 80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma 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 ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

2 2

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

2 2
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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.

2 2

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

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
40 do vključno 60 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 odstotkov in manj kot 15 odstotkov glede na stanje 
pred naložbo.

1 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno 
40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, delež lastne krme več kot 
20 do vključno 40 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.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj polovica 
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.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij 
rejnih živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis 
ter uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma 
večletnih rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni 
razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov ob 
zaključku naložbe, ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju 
obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno 
naložbo, 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, ki izvaja kolektivno 
naložbo, je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega 
partnerstva.

5 5

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

5 5
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedla najmanj dva nova 
kmetijska proizvoda na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine kmetov uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s 
hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

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

4 4

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

4 4

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

4 4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma najmanj 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ 
vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih članov skupine kmetov.

4 4

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

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na 
podlagi tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov uvedla en nov kmetijski 
proizvod na njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljavnen patent.

3 3

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

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine kmetov.

3 3

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

2 2

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

2 2

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

2 2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine kmetov.

2 2
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6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 

št. točk 10)
10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih rastlinjakov, ki so 
razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020
Naložba se nanaša v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, s sajenjem odpornih sort rastlin.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov 
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike« 
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali 
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo 
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za 
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

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

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje 
pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov 
površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil 
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. 

5 5

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 odstotkov in manj kot 
51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 odstotkov in manj kot 
51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 36 in manj 
kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

4 4
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Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4 4

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

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot 
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih 
zemljišč.

3 3

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 odstotkov in manj kot 
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 odstotkov in manj kot 
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 odstotkov in manj kot 
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 odstotkov in manj kot 
36 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj 
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

3 3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, 
predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

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

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

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

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2 2
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Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj 
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

2 2

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

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 5 in manj kot 
11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v 
naložbo.

1 1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, 
predstavlja najmanj 10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne 
naložbe.

1 1

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

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

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

10 10

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

7 7

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

5 5

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

1.2. NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA 
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA 
PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe 10 0
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto 
vloženega dela iz poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z 
vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem 
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 doda ena točka.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 40.000 do vključno 
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

9

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

8
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe 10 0
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda ena točka.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od vključno 40.000 do vključno 50.000 evrov/PDM.

9

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

8

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

7

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 30.000 in manj kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

6

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

5

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

4

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

3

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

2

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe 0 10
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in 
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od vključno 60.000 do vključno 
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

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

9

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

8

Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 in manj kot 
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1
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1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe 0 10

Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali 
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil, najpozneje 
v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno od vključno 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

10

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila več 
kot 70.000 do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/1PDM.

9

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

8

Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila 
letno več kot 40.000 in manj kot 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.

7

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

6

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

10 0

Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine 
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil v 
letu 2020 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: 
(B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4. 10
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4. 8
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3. 6
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2. 4
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5. 2
Količnik je manjši ali enak 0,2. 1

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

0 10

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

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

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
6 6

Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost.
Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev, organizacije 
proizvajalcev ali zadruge, se ocenjuje povprečno število točk na ha, ki jih 
prejmejo kmetijska gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije 
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, pri čemer mora 
imeti najmanj polovica teh članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v 
uporabi na območjih OMD.
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 ali več.

6 6

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

5 5

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

4 4

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

3 3

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

2 2

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

1 1

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

2 2

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki izvaja naložbo v 
ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in ima v uporabi najmanj 
1 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri 
čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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 VVO, od 
tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO, pri čemer se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na 
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.

2 2

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, ima v 
uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 1 ha na 
najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 1 ha in manj kot 3 ha 
kmetijskih površin na VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

1 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 VVO, od tega 
najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.

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

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi 
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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 2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na 
problemskih območjih.

1 1

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.

3.4. LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno 
št. točk 1)

1 1

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v 
izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem 
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jih izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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.
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 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 VKLJUČENEGA V REGISTRIRANE SHEME ZA VINO (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v 
izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega v 
registrirane sheme za vino. 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.
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V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, se točke dodelijo upravičencu, pri katerem je 
najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje sheme 
kakovosti hrane oziroma pridelavo vina vključenega v registrirane sheme za 
vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v 
letu 2020 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko 
proizvodnjo.

5 5

Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 za najmanj en 
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020:

3 3

– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za 
proizvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost,
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali 
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za 
proizvode iz shem kakovosti za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila: 
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena 
tradicionalna posebnost, višja kakovost,
– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali 
zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 
2020 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za 
proizvode iz shem kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.

2 2

Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je imelo v letu 2020 veljaven 
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod za proizvode iz shem 
kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.

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

5 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 polovica 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 2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

5 5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
v letu 2020 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa 
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bilo v 
letu 2020 vključenih v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila v 
letu 2020 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
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4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 

št. točk 3)
3 3

Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v 
izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov 
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz 
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v 
preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

3 3

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo je 
bila leta 2020 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja. 

3 3

Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2020 vključeno v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja.

1 1

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila 
leta 2020 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja. 

1 1

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2) 2 2
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa 
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2020.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, 
organizacija proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila 
dodelijo upravičencu, pri katerem je najmanj polovica nosilcev 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 2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2020 vključen v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.

2 2

Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine 
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, je bila v letu 2020 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014-2020.

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno 
št. točk 5)

5 5

Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega 
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij 
proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik 
proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2020.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in 
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s:
– potrdilom o članstvu v zadrugi,
– potrdilom o članstvu v branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni 
zvezi,
– s potrdilom o članstvu v združenju in društvu s področja kmetijske 
dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2020 najmanj 
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke se seštevajo vendar 
ne smejo preseči 5 točk.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev. 4 4
Upravičenec je član zadruge. 4 4
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja 
kmetijske dejavnosti.

3 3

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

3 3
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6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE 

INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
30 30

Prispevek k horizontalnim ciljem se upošteva na ravni upravičenih stroškov, 
kot so opredeljeni v Seznamu upravičenih stroškov. Če posamezen strošek 
v okviru naložbe, ki prispeva k izboljšanju okolja, inovacijam ali podnebnim 
spremembam oziroma prilagajanju nanje, predstavlja več kot 50 odstotkov 
stroškov celotne naložbe, se točke pri tem merilu podvojijo.

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, 
ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se 
upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Kapaciteta vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza nezahtevnega objekta oziroma 
z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Ureditev objektov, pri katerih je najmanj 50 odstotkov nadzemnih delov 
zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov, 
se izkazuje z izrisom tlorisa in prereza objekta z navedbo njegovih 
konstrukcijskih elementov za enostavne in nezahtevne objekte ali z 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta.
Rezultat naložbe bo zmanjšanje povprečne porabe vode za namakanje 
kmetijskih zemljišč, ki se izkazuje z načrtom namakanja iz 4. točke prvega 
odstavka 22. člena Uredbe.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne 
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.

5 5

Naložba se nanaša na hmeljsko žičnico iz lesenih drogov, kar se izkazuje 
z načrtom ureditve trajnega nasada iz 6. točke prvega odstavka 15. člena 
Uredbe.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 40 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

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.

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev in zadruga, 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, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu 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. 5 5
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, delež lastne krme več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti 
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

5 5

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 30 in manj kot 40 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

4 4

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.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.

4 4

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, delež lastne krme več kot 80 do vključno 
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.

3 3

Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 20 in manj kot 30 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

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.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, 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.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, delež lastne krme več kot 60 do vključno 
80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma 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 ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj 
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

3 3

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.

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.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 
60 odstotkov.

2 2

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, delež lastne krme več kot 40 do vključno 
60 odstotkov.
Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 15 in manj kot 20 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

2 2

Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.

1 1
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Z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov glede na stanje pred 
naložbo.

1 1

Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 odstotkov 
do vključno 40 odstotkov.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, delež lastne krme več kot 20 odstotkov do 
vključno 40 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.

1 1

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, 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, letno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino na 
kmetijskem gospodarstvu več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj 
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih 
konstrukcijskih elementov.

1 1

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10) 10 10
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se lahko šteje reja novih vrst oziroma kategorij 
rejnih živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis ter 
uvedba novih kmetijskih kultur vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč oziroma večletnih 
rastlin, ki jih upravičenec ni imel v pridelavi ob oddaji vloge na javni razpis.
Zavarovane sorte rastlin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.
Sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija so določene v Prilogi 12 Uredbe 
KOPOP.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena 
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki iz zbirne 
vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, ki so 
razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine proizvajalcev, organizacije 
proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, 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

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

5 5

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedlo najmanj dva nova kmetijska proizvoda na 
njihovih kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenec oziroma člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo brezvirusne sadike 
hmelja na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, zasajenih s 
hmeljem, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

Upravičenec oziroma člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 20 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki so 
vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4
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Upravičenec oziroma člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo zavarovane sorte 
rastlin, na najmanj 20 odstotkih površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena 
v naložbo, kar je razvidno iz vloge na javni razpis.

4 4

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

4 4

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma najmanj 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

Upravičenec oziroma člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki jim 
grozi genska erozija, na najmanj 10 in manj kot 20 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu 
upravičenca.

3 3

V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija 
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo 
upravičencu, pri katerem bo najmanj polovica kmetijskih gospodarstev 
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, uvedla en nov kmetijski proizvod na njihovih 
kmetijskih gospodarstvih.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi 
vloge na javni razpis veljaven patent.

3 3

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

3 3

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje predstavlja najmanj 
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 10 in manj kot 20 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

3 3

Upravičenec oziroma člani skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 
ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, uporabljajo sorte rastlin, ki 
jim grozi genska erozija na najmanj 5 in manj kot 10 odstotkih površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo, kar je razvidno iz vloge na 
javni razpis.

2 2

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

2 2

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

2 2

Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 
5 in manj kot 10 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma najmanj 5 in manj kot 10 odstotkov 
skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskih gospodarstvih 
članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo.

2 2
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6.3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno 

št. točk 10)
10 10

Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 
10 točk. Pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi se upoštevajo podatki 
iz zbirne vloge za leto 2020 ter načrtovane površine novih trajnih nasadov, 
ki so razvidne iz vloge na javni razpis. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se 
upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2020.
Naložba se nanaša na na ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, s sajenjem odpornih sort rastlin.
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 izvaja 
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.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih 
zemljišč, ki so vključena v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje 
pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo.

5 5

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na stanje 
pred naložbo.
Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 41 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč, 
vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 51 odstotkov 
površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih v 
naložbo.

5 5

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 51 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov in 
vinogradov, vključenih v naložbo.

5 5

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 51 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v naložbo.

5 5

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil 
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. 

5 5

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

4 4

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
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Naložba v ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in 
hmeljišč s sajenjem odpornih sort rastlin obsega najmanj 31 in manj kot 
41 odstotkov površine vseh trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, 
oljčnikov in hmeljišč, vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 36 in manj 
kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

4 4

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

4 4

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

4 4

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot 
devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

4 4

Naložba v postavitev travniških sadovnjakov obsega najmanj 1 ha kmetijskih 
zemljišč.

3 3

Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

3 3

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

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

3 3

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 21 in manj 
kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

3 3

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

3 3

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj 
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil. 

3 3

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, 
predstavlja najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

3 3

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

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

2 2

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

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

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 11 in manj 
kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, 
vključenih v naložbo.

2 2

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

2 2

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih 
v naložbo.

2 2

Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na 
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpomesečno in manj 
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.

2 2

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

1 1

Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.

1 1

Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev, 
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, bo 
rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede 
na stanje pred naložbo.
Naložba v ureditev ZNS obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč, ki so vključena v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev mreže proti toči obsega najmanj 5 in manj kot 
11 odstotkov površine trajnih nasadov sadovnjakov in vinogradov, vključenih 
v naložbo.

1 1

Naložba v nakup in postavitev opreme za oroševanje kmetijskih zemljišč 
obsega najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine trajnih nasadov 
sadovnjakov in vinogradov, vključenih v naložbo.

1 1

Naložba v nakup opreme za kapljično namakanje kmetijskih zemljišč obsega 
najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, vključenih v 
naložbo.

1 1

Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov 
predstavlja najmanj 10 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne 
naložbe.

1 1

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

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

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

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

– sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen naložb sa-

mostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majh-
nih kmetij, in naložbe skupin kmetov,

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

3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako 
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odo-

britev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstav-
kom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na 
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– 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 spre-
menjene z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
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nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) 
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede sredstev oziroma uporabe v letih 2021 in 2022 ter 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve 
take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 
28. 12. 2020, str. 1) se vloga na javni razpis oziroma 
zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, 
da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zah-
tev za pridobitev podpore oziroma izplačilo, tako ustvar-
jeni pogoji pa niso v skladu s cilji operacije Naložbe za 
izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev.

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

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

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

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

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

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

č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega od-
stavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z naj-
manj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte 
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokrože-
no vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami 
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene ta-
ble ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna 
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim 
odstavkom 102. člena Uredbe.

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

a) izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega od-
stavka 26. člena Uredbe se izkazuje s kopijo računa za 
prodajo rabljene kmetijske mehanizacije prvemu kupcu 
ali potrdilo o skladnosti vozila za rabljeno kmetijsko me-
hanizacijo, ki je predmet naložbe.

4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstav-
kom 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, varšči-
nami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Ko-
misije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupo-
števanjem 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 pred-
plačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.

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

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

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

vičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še 
obveznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz 4. in 
14. točke prvega odstavka 27. člena Uredbe:

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

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

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

b) seznam skupne rabe iz 3. točke prvega odstavka 
27. člena Uredbe je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del 
tega javnega razpisa.

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 podat-
ke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču 
ARSKTRP.

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

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

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

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

 

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe 

A. PODATKI O UPRAVIČENCIH 

1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV  

1.1. Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP) 

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

 

1.2. Podatki o članih OP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

2. SKUPINA PROIZVAJALCEV  

2.1. Podatki o skupini proizvajalcev (SP) 

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

 

2.2. Podatki o članih SP, ki izvajajo kolektivno naložbo 

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

3. ZADRUGA 

3.1. Podatki o zadrugi 

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

 

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

Zap. 
štev. 

Ime in priimek člana oz. 
naziv pravne osebe  

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

4. SKUPINA KMETOV 

4.1. Podatki o skupini kmetov 

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

 

Število članov skupine kmetov  
 

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

Zap. 
štev. 

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

Naslov oz. sedež 
poslovanja 

KMG_MID 
kmetijskega 
gospodarstva 

Proizvodni obseg 

Obseg PKP (ha) Obseg GVŽ 

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

 

B. PODATKI O KOLEKTIVNI NALOŽBI 

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

 

C. UPORABA KOLEKTIVNE NALOŽBE 

1. OBDOBJE UPORABE  

Zap. 
štev. 

Datum 
prevzema v 
uporabo 

OD KOGA Datum 
predaje v 
uporabo 

KOMU Opombe 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
…….      
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Št. 410-176/2021-1 Ob-3144/21
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska 

Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20 z dne 
11. 12. 2020) ter Pravilnika za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe 

prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru 
občinskega meseca kulture v letu 2022

Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska 

Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem 
je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega pra-
znika v letu 2022.

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo pri-
reditev do višine 1.867 EUR.

2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-

nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,

– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilir-
ska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena 
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpi-
su so dolžni pri izvedbi prireditve:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, 
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, 

program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno do-

kumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, 

iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki 
o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavite-
lja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),

2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnega razpisa,

3 – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na 

spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisar-
ni Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, 
ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, 
izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, 
ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom 
zakonitega zastopnika.

5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pi-

sarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na 
naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica.

Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev 2022 – mesec kulture – ne 
odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen 
naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 
22. 11. 2021 do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistri-
ca, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do 
tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bi-
strica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje 
levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, 
bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

6. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe 
postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja pro-
gramov v sklopu izvajanja prireditev v okviru občinskega 
meseca kulture v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022 na 
podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zako-
na o javnih financah, Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Pravilnika za sofinanciranje pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica ter Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2021.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

7. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 11. 2021. Odpi-

ranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. 
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 
30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan 
k sklenitvi pogodbe.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, 
tel. 05/71-12-333.

Občina Ilirska Bistrica
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Št. 430-0035/2021 Ob-3145/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 
32/16 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Od-
loka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje 
ob Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 153/21) in Sta-
tuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 
objavlja Občina Zagorje ob Savi

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje investicij v stabilizacijo temeljnih  
tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi  

v letu 2021
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 

Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za sofinanciranje investicij v stabili-
zacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje 
ob Savi.

Na območju Občine Zagorje ob Savi je trenutno raz-
meroma obsežen fond stavb, ki sodijo v okvir kulturne 
dediščine. Večinoma gre za zgodovinske objekte – tako 
posvetne, kot sakralne narave. Njihova obnova je stro-
kovno zahtevna. Zaradi starosti, dotrajanosti in poškodb 
nosilne konstrukcije se na teh stavbah pogosto zahteva 
izvedba statične sanacije, ki zajema tudi konsolidacijo 
temeljnih tal. Naravne nesreče, kot so poplave, vdor 
vode ipd., dotrajanost in poškodbe nosilne konstrukcije 
stavb še pospešijo oziroma so pogosto njihov glavni 
vzrok. Namen razpisa je tako sofinanciranje investicij 
v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine 
Zagorje ob Savi, in sicer kot odprava škode, ki je posle-
dica naravnih nesreč.

III. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki 
nepremičnine oziroma nepremičnin na območju Občine 
Zagorje ob Savi, na katerih se je v letu 2021 in pred ob-
javo javnega razpisa izvedla investicija v stabilizacijo te-
meljnih tal cerkva, kot odprava škode, ki je posledica na-
ravnih nesreč in razpolagajo s projektno dokumentacijo 
za izvedbo gradnje oziroma s projektno dokumentacijo 
izvedenih del, ki mora biti priložena k prijavi na razpis.

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– prijavitelj je lastnik nepremičnine oziroma nepre-

mičnin na območju Občine Zagorje ob Savi, na katerih 
se je izvedla investicija v stabilizacijo temeljnih tal cer-
kva,

– investicija je bila izvedena v letu 2021 in je bila 
zaključena pred objavo javnega razpisa v Uradnem 
listu RS,

– prijavitelj razpolaga s projektno dokumentacijo za 
izvedbo gradnje ali s projektno dokumentacijo izvedenih 
del, ki mora biti priložena k prijavi na razpis (PZI ali PID),

– gre za odpravo škode, ki je posledica naravnih 
nesreč,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna sredstva 
v višini najmanj 30 % vrednosti investicije,

– dela morajo biti izvedena v skladu z veljavni-
mi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in var-

stvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji 
zavoda za varstvo kulturne dediščine.

V. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 

PP 99620 – Sanacija plazov in objektov.
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za investici-

jo v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine 
Zagorje ob Savi:

– v letu 2021: 50.000,00 EUR.
VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala investicijo 

v stabilizacijo temeljnih tal cerkva tistih prijaviteljev, ki 
bodo izpolnjevali vse v tem razpisu določene pogoje.

Sredstva za sofinanciranje se bodo delila po vr-
stnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. 
V primeru, če se vloga mora dopolniti, se šteje datum 
oddaje ustrezne dopolnitve za datum oddaje popolne 
vloge.

VII. Rok za oddajo vlog: vloga se lahko odda kadar-
koli od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
15. novembra 2021. Prispele vloge po tem roku bodo 
zavržene.

VIII. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi 
z javnim razpisom

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ 
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni 
dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno 
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.

IX. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana na naslov: Občina Zagorje 

ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, v za-
prti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prija-
va na javni razpis – Sofinanciranje investicij v stabilizacijo 
temeljnih tal cerkva« ter naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlaga-
telji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema 
poziva k dopolnitvi vloge.

X. Postopek dodelitve sredstev ter način sofinan-
ciranja

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
investicije v stabilizacijo temeljnih tal cerkva (v nada-
ljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Zagorje 
ob Savi.

Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo pregledala 
vloge, prispele na razpis. Na odpiranju komisija ugota-
vlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugo-
tovi, ali vloge izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofi-
nanciranju investicije v stabilizacijo temeljnih tal cerkva 
v Občini Zagorje ob Savi, na podlagi katere bodo izpla-
čana sredstva.

Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za mo-
rebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko 
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obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po 
e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si ali na Mateja Drobeža 
na tel. 03/56-55-736 ali po e-pošti: matej.drobez@za-
gorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 354-0024/2021-9 Ob-3146/21
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem 

partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in po-
kopališki dejavnosti/ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) 
in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Ob-
čini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/21 
in 52/21), 21. člena Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske go-
spodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne služ-
be v Občini Komen (Uradni list RS, št. 3/21), 21. člena 
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne služ-
be 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sežana 
(Uradni list RS, št. 152/20) in 20. člena Odloka o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Občini Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 6/21) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe v Občini Divača, Občini 
Komen, Občini Sežana in Občini Hrpelje - Kozina

Naročniki: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 
6215 Divača; Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen; 
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana; 
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 
Kozina.

1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-
vljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Divača, Ob-
čini Komen, Občini Sežana in Občini Hrpelje - Kozina.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletnih straneh Obči-
ne Divača (www.divaca.si), Občine Komen (www.ko-
men.si), Občine Sežana (www.sezana.si) in Občine Hr-
pelje - Kozina (www.hrpelje-kozina.si).

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska 
ulica 3/a, 6215 Divača.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna 
dežurna služba«.

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

Prijave je potrebno oddati najkasneje do ponedelj-
ka, 22. 11. 2021, do 12. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 

jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Nataši Macarol, e-pošta: natasa.maca-
rol@divaca.si, tel. 05/73-10-938.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: natasa.maca-
rol@divaca.si.

Naročniki bodo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavili na uradnih spletnih straneh Občine Divača 
(www.divaca.si), Občine Komen (www.komen.si), Obči-
ne Sežana (www.sezana.si) in Občine Hrpelje - Kozina 
(www.hrpelje-kozina.si).

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročniki lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremenijo in dopolnijo razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na uradni spletnih straneh Občine Divača (www.
divaca.si), Občine Komen (www.komen.si), Občine Se-
žana (www.sezana.si) in Občine Hrpelje - Kozina (www.
hrpelje-kozina.si).

Naročniki bodo v tem primeru po potrebi podaljšali 
rok za oddajo prijave, da bodo prijaviteljem omogoči-
li upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne 
dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se 
pravice in obveznosti naročnikov in prijaviteljev vežejo 
na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega 
roka za oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno 
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki 
izvedel še dialog.
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Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Divača  
Občina Komen  
Občina Sežana  

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 410-175/2021 Ob-3148/21
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20 
z dne 11. 12. 2020), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o do-
deljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja 
kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 
z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za po-
speševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilir-
ska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pri-
glasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA) z dne 
26. 2. 2016, objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2021

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Ilirska Bistrica v letu 2021.

Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih krajev.

Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prome-
ta za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 12.000,00 evrov.
V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni 

ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki 
4001124, v višini 12.000,00 evrov.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 
18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna 
višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.

III. Splošne določbe
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu 
2021, je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu 
»de minimis«.

2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu 

o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpi-
su pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2021 do 
30. 11. 2021 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
pomoči je 10. december 2021).

3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec 
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z da-
tumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo 
biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in 
žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni 
plačilni nalog oziroma bančni izpisek).

4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upo-
števala veljavno davčno zakonodajo.

5. Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 evrov).

Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati 

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupci-
je – ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20).

2. Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost 
tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške 
tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upra-
vičeni.

Upravičenci po tem razpisu so sub jekti, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz 
odročnih krajev).

Sofinancira se do 50 % upravičenih operativ-
nih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 
2.000,00 evrov po pro izvajalcu.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na eno-
tno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot 
je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vlo-

ga 2021 – Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev 
priloga 1 k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 2021,

– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog 
(relacij) z naslovi kmetij – pro izvajalcev na katerih se 
opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,

– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem 
prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) 
in razdalj iz katerih so razvidni stroški prevoza izraženi 
v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilo-
metrine opravljeni storitvi),

– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti 

prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2021 in bo pred-

met prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči 
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dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko 
začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma od-
ločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 
1. 1. 2021.

Razpisani ukrep se mora smiselno zaključiti do 
30. novembra 2021. Upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune 
izstaviti najkasneje do 10. decembra 2021, skupaj z zah-
tevkom za izplačilo sredstev.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge izpolnjene na obrazcu raz-

pisne dokumentacije oddati po pošti, kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica ali jo vložiti osebno v sprejemni 
pisarni občine, do 10. novembra 2021, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis 
Kmetijstvo 2021 – Ukrep 3«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumenta-
cije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen s tem javnim razpisom.

VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava 
Komisija, imenovana s strani župana. Če Komisija ugo-
tovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba 
občinske uprave na predlog Komisije pozove vlagatelja, 
da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne 
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka 
oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objek-
tivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna 
zavrže.

Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva prese-
gajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža 
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino 
sredstev na vlagatelja.

Na osnovi potrjenega predloga Komisije, za raz-
delitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma 
v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo 
vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter 
višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo 
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

VIII. Kraj in čas, kjer lahko dvignete razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si 
ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, do izteka 
prijave na razpis.

IX. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elek-
tronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-

ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2021.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro, na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali
osebno pri navedenih uradnih osebah.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-174/2021 Ob-3149/21
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-

ska Bistrica, objavlja na podlagi Odloka o proračunu Ob-
čine Ilirska Bistrica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 184/20 
z dne 11. 12. 2020), Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 75/10 z dne 24. 9. 2010) in Zakona o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 
– ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.)

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Sredstva se 
dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, 

mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sajenje in vzdrže-
vanje plodonosnega drevja in grmovja,

– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in 
prež.

2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv.
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opra-

vljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za prepre-
čitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
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Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Ilirska Bistrica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se 
sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno 
porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.733,86 evrov.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dose-
gljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure, ob sredah pa do 16.30, 
do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave, izpolnjene na 

obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po 
pošti, kot priporočena pošiljka na naslov:

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica ali

– bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica

do torka, 2. novembra 2021, do 9. ure.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-

dena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 

ovojnici z obvezno navedbo:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – »Sofinancira-

nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2021«,
– ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 

o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

9. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 

(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2021.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem poobla-
ščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informa-
cije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na 
voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, 
podatki katere so dostopni na spletni strani občine.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-

cjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-

jina@ilirska-bistrica.si ali
osebno, po vnaprejšnjem dogovoru pri navedenih 

uradnih osebah.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-1290/2021-5 Ob-3154/21
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 Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOL  

v letu 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji  
in izobraževanju ter prostem času otrok

I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je 
izbor projektov in programov s področja podpornih sto-
ritev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 
ki bodo na območju Mestne občine Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: MOL) izvedeni v letu 2022. Cilj javnega 
razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL 
omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje 
prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati 
k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, jim zagotoviti 
prostočasne aktivnosti v času šolskih počitnic ter jih oza-
veščati o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov.

II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-

ranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so 
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namenjeni učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, 
dijakom in njihovim mentorjem na območju MOL.

Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov 

k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za 

nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu 

znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo 

zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja 

in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih 

vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter med-

sebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdel-

ka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala raziskovalne tabore ter raz-

iskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in 
njihove učitelje, in sicer:

– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje mentorje v osnov-

nih in srednjih šolah,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (ob-

sežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi 
mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte va-
lilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol 
v osnovne šole).

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih aktivnosti

Predmet tega vsebinskega področja je sofinan-
ciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 
9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izva-
jajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru 
izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in 
mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo pod-
preti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost 
brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja 
prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi predno-
stne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja 
izobraževanja.

Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostoča-
sne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega 
neformalnega učenja in so usmerjeni v doseganje ciljev:

– kakovostno preživljanje prostega časa,
– ozaveščanje o zdravem načinu življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozavešča-

nje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mla-

dostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– vključevanje otrok s posebnimi potrebami.
Predmet tega vsebinskega področja niso športni 

programi, opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg in 82/20), saj je špor-
tnim programom namenjen poseben razpis.

C) Programi počitniškega varstva otrok in mlado-
stnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje programov počitniškega varstva na območju MOL za 
otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole, 
ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih iz-
vajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne 
šole, katerih ustanoviteljica je MOL.

Cilj programov počitniškega varstva je otrokom in 
mladostnikom v času šolskih počitnic omogočiti aktivno-
sti, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa 
po načelu enakih možnosti preko:

– raznovrstnih dejavnosti, vključno s prosto igro,
– športno-gibalnih aktivnostih,
– razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v de-

lavnicah).
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena 

sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega progra-
ma organiziranega počitniškega varstva za otroke od 1. 
do 5. razreda osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče 
na območju MOL, v času delovnih dni šolskih počitnic.

D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-
nike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike 
in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 
9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo 
nevladne in nepridobitne organizacije.

V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinan-
cirali programe s področja:

1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike 
s področja naravoslovja,

2. izvedbe in razlage eksperimenta,
ki so usmerjeni v doseganje ciljev:

– razvijanje ročnih spretnosti učencev na področju 
naravoslovja in tehnike,

– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega 
znanja na področju naravoslovja in tehnike,

– učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih 
osebnih izkušenj učenca,

– sodelovanje pri eksperimentih z znanstveniki,
– omogočiti učencem, da svojemu znanju dodajo 

praktično vrednost,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-

ranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih 
izvajajo javni zavodi z območja MOL. Z razpisom želimo 
omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega 
časa v okviru šole.

V okviru tega vsebinskega področja so razpisane 
teme:

1. organizacija in izvedba festivala za otroke s po-
sebnimi potrebami v šolah z območja MOL,

2. organizacija in izvedba revije pevskih zborov 
osnovnih šol z območja MOL,

3. organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade 
likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljub-
ljanskih pustnih kostumov ter organizacija in sodelova-
nje vrtcev in šolna pustnem karnevalu v Ljub ljani.

F) Organizator 35. srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z zaključkom na sre-
čanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt 
povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in 
srednjih šolah v Ljub ljani.

Projekt »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« obsega:
– organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in 

njihovih mentorjev za osnovne in srednje šole MOL 
s prostorsko predstavitvijo in zagovori nalog za najbolj-
še mlade raziskovalce v prostorih šole ter organizacijo 
spremljajočih aktivnosti srečanja,

– izvedbo projekta metodik in usposabljanja men-
torjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost«,
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– pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mla-
dih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj 
z distribucijo,

– organizacijo zaključne prireditve posebej za 
osnovne šole in za srednje šole,

– organizacijo, spremstvo in prevoz mladih razisko-
valcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na srečanju 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo 
v lastno ustvarjalnost« na državno srečanje »Znanost 
mladini« (največ trije avtobusi),

– organizacijo podelitve (s kulturnim programom) 
priznanj MOL o katerih odloča župan, najboljšim mladim 
raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki so na mestnem 
in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve, ter 
stroškov oblikovanja in tiska teh priznanj s pripadajoči-
mi mapami,

– postavitev razstave najboljših plakatov srečanja 
mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,

– podelitev nagrad mladim raziskovalcem za izje-
mne dosežke na področju mladinske raziskovalne de-
javnosti,

– oblikovanje in nadgradnjo recenzentske mreže ter 
informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejavno-
sti osnovnih in srednjih šol.

K 1. točki
Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev 

in njihovih mentorjev zajema naslednje pomembnejše 
sklope:

– prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih 
selekcij,

– pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih sre-
čanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, če 
izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno 
nalogo,

– izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalo-
gah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih razi-
skovalcev, in njihovih mentorjih in o povzetkih,

– izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustre-
znih in zavrnjenih nalogah,

– organizacijo recenzij,
– organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore 

nalog,
– organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih 

zagovorov in predstavitev (ločeno za osnovne šole in 
srednje šole),

– priprava razstave posterjev in njihova recenzija,
– festival projektnega in seminarskega dela osnov-

nih šol,
– zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki so imele 

zagovore po šolah in po področjih posebej za osnovne 
šole in za srednje šole (ta dokumentacija vključuje po-
datke o zagovarjanih in ocenjenih nalogah in podatke 
o nalogah, ki imajo pravico sodelovati na državnem 
srečanju),

– seznam sodelujočih recenzentov,
– odgovore na morebitne pritožbe in mnenja ude-

ležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih izvaja 
organizator srečanja),

– priprava dokumenta o predlogu nagrad za raz-
iskovalce in njihove mentorje, ki ga organizator poda 
komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost,

– druge manjše naloge, pomembne za izvedbo sre-
čanja.

K 2. točki
Izvedba projekta metodik in usposabljanja mentor-

jev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost« zajema:

– izvedbo delavnic mentorskega dela za mentor-
je mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno 

ustvarjalnost«, ki zajemajo več področij mentorskega 
dela (vloga in pomen mentorja, metodika raziskovalnega 
dela, načrtovanje raziskovalnega dela, vodenje mladih 
raziskovalcev, vsebinsko in vizualno oblikovanje pisne 
naloge, promocija rezultatov raziskovalnega dela itd.).

K 3. točki
Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in dis-

tribuciji zajema:
– izdelavo in oblikovanje zbornika (zgoščenke ali 

USB ključe s povzetki pošljejo šole) v dosedanjem ob-
segu in kvaliteti, tiskanje obrazcev za priznanja so-
delujočim, kaligrafsko pisanje priznanj za nagrajene 
udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija priznanj 
(približno 1500),

– tiskanje do 500 izvodov zbornika.
K 4. točki
Organizacija zaključnih prireditev letnega srečanja 

mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, posebej za 
osnovne in za srednje šole, zajema predvsem:

– kulturni program, ki je po vsebini in obsegu prime-
ren srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,

– zagotovitev prostorov zaključne prireditve,
– slavnostna prireditev ob otvoritvi,
– predstavitve najboljših in najzanimivejših osnov-

nošolskih raziskovalnih nalog,
– predstavitve najboljših srednješolskih raziskoval-

nih nalog,
– razglasitev rezultatov in nagrad,
– podelitev nagrad.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje programov, ki so neposredno vezani na cilj znižanja 
rabe toplotne in električne energije.

Cilji programov so:
– ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode 

in ostalih virov ter o trajnostnem razvoju,
– spodbujanje varčevanja s toplotno in električno 

energijo in drugimi viri,
– nadgradnja in dopolnjevanje v šoli pridobljenega 

znanja na področju trajnostnega razvoja,
– učenje o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih 

virov prek neposrednih osebnih izkušenj učenca,
– razvijanje ročnih spretnosti učencev,
– usposobljenost in opolnomočenost vzgojiteljev za 

samostojno izvedbo didaktičnih iger z eksperimenti s po-
dročja ekologije za predšolske otroke.

V okviru tega vsebinskega področja so programi 
namenjeni:

1. usposabljanju s področja ekologije za vzgojite-
lje predšolskih otrok v vrtcih, ki vključuje demonstracij-
ske in izdelovalne eksperimente ter oblikovanje didak-
tičnih vsebin za predšolske otroke, ter didaktične igre 
z eksperimenti za predšolske otroke, skozi katere otroci 
spoznavajo temeljne zakone energije, njeno uporabo in 
smotrno porabo,

2. delavnicam na temo spoznavanja novih tehno-
logij za varčno rabo energije in energetsko učinkovitost 
s praktičnim usposabljanjem za učence 4. razredov 
v MOL, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izdelavo 
prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah,

3. praktičnemu usposabljanju za samostojno izved-
bo in razlago eksperimentov na temo pridobivanja, shra-
njevanja in distribucije energije za učence 6. razredov 
v MOL, ki vključuje izvedbo in razlago eksperimentov, 
izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih tehnologij.

H) Programi institucionalnega počitniškega var-
stva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z ak-
tivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivali-
ščem v MOL
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Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje programov počitniškega varstva za otroke in mlado-
stnike s posebnimi potrebami od 1. razreda do 18. leta 
starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL 
in so vključeni v programe javnih zavodov v Republiki 
Sloveniji, ki zagotavljajo varstvo ter celostno oskrbo 
otrok s posebnimi potrebami tudi v času šolskih počitnic.

Cilj programov počitniškega varstva je otrokom in 
mladostnikom v času šolskih počitnic omogočiti aktivno-
sti, ki omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa 
po načelu enakih možnosti preko:

– dnevno raznovrstnih dejavnosti vključno s prosto 
igro,

– športno-gibalnih aktivnostih,
– razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v de-

lavnicah).
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovlje-

na sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega 
programa organiziranega počitniškega varstva za otroke 
od 1. razreda osnovne šole do 18. leta starosti, ki imajo 
stalno prebivališče na območju MOL in so zaradi poseb-
nih potreb nastanjeni v zavodih za usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami, specializiranih vzgojno-izobra-
ževalnih zavodih ali socialno varstvenih zavodih, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija, v času delovnih 
dni šolskih počitnic.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na 
območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno 
leto pred iztekom roka za prijavo na razpis. Izjema so 
lahko pravne osebe, ki imajo sedež in delujejo na ob-
močju Republike Slovenije in je njihova ustanoviteljica 
Republika Slovenija, če gre za zavod za usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami, specializirani vzgojno-iz-
obraževalni zavod ali socialno varstven zavod (velja le 
za sklop H).

2. Vlagatelj je v letu 2020, če je bil pogodbeni 
partner MOL na področju sofinanciranja programov ali 
projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izo-
braževanju ter prostem času otrok, izpolnil vse tekoče 
pogodbene obveznosti.

3. Vlagatelj sme v okviru tega javnega razpisa pri-
javiti največ 4 različne programe ali projekte. V primeru, 
da jih prijavi več, bo komisija ravnala, kot je navedeno 
pod točko IX.

4. Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, 
s cilji in predmetom tega javnega razpisa.

5. Prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2022 in 31. 12. 2022.

6. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali 
projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij 
MOL za leto 2022. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati 
na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že 
financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne 
smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov ozi-
roma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih 
sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali 
finančni instrumenti Evropske skupnosti).

7. Vlagatelji morajo za vsak posamezen program 
ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izved-
bi posameznega programa ali projekta ni evidentiran 
v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

8. Prijavljeni program ali projekt mora biti izveden 
s strani izvajalcev predvidenih v vlogi na javni razpis. 
Le-ti ne morejo prenesti izvajanja programa na tretje 
fizične ali pravne osebe, ki niso predvidene v vlogi na 
javni razpis.

9. Vlagatelj zagotavlja dostopnost programov in 
projektov vsem ciljnim skupinam pod enakimi pogoji.

10. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posa-
meznega programa ali projekta.

11. Vlagatelji morajo za program ali projekt zago-
toviti lastna sredstva ali drugih sofinancerjev v višini 
najmanj 20 % deleža celotne vrednosti posameznega 
programa ali projekta.

12. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem 
vrednotenju se upoštevata Zakon o prostovoljstvu (Ura-
dni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Pravilnik 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16). Skladno s 14. členom Za-
kona o prostovoljstvu prostovoljskega dela ni mogoče 
opravljati na delih in nalogah, za katere ima posame-
znik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljske-
ga dela v programu (prostovoljsko delo v programu je 
delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala 
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, 
ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure 
opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko 
delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za 
opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.

13. Vlagatelj se zavezuje, da bo med izvajanjem 
programov in projektov dosledno spoštoval določbe 
Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna ured-
ba o varstvu podatkov)) ter določbe Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

14. Vlagatelj se zavezuje, da v programu ali projek-
tu ne bo izvajal molitev ali drugih verskih vsebin.

15. Upravičeni vlagatelji po vsebinskih področjih so:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanov-

ljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),

– Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18).

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih aktivnosti

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanov-
ljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni 

vrtci.
C) Programi počitniškega varstva otrok in mlado-

stnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-

vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
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skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov, izjema 

od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-

nike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-

vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, 

katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, za 
projekte v okviru 2. in 3. teme vsebinskega področja E, 
ki sta navedeni v II. točki besedila tega javnega razpisa, 
pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih ustano-
viteljica ali soustanoviteljica je MOL.

F) Organizator 35. srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Vlagatelji morajo biti vzgojno-izobraževalni zavodi, 
katerih ustanoviteljica je MOL.

G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-

vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih,
– Zakon o ustanovah,
– Zakon o zavodih – razen javnih zavodov,
– Zakon o nevladnih organizacijah.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole in zasebni 

vrtci.
H) Programi institucionalnega počitniškega varstva 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnost-
mi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL

Vlagatelji morajo biti specializirani vzgojno-izobra-
ževalni zavodi ali socialno varstveni zavodi, katerih usta-
noviteljica je Republika Slovenija (država) in zagotavlja-
jo celostno celodnevno oskrbo otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami z gibalno oviranostjo ali z raz-
ličnimi dolgotrajnimi obolenji, medicinsko rehabilitacijo 
in nego otrok, mladostnikov z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem razvoju

IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 

2 vsebinsko različnima projektoma. Vsak projekt mora 
biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celo-
ta, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. 
V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le 
projekt, ki je bil prej oddan.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme prese-
gati 1.500,00 EUR za posamezen projekt.

– Udeleženci so učenci od 6. do 9. razreda osnovne 
šole z območja MOL, dijaki srednjih šol z območja MOL, 
učitelji mentorji v osnovnih in srednjih šolah z območja 
MOL.

– Prispevek udeležencev za vključenost v projekt 
mora biti argumentiran in ne sme presegati 20 EUR na 
udeleženca dnevno.

– Raziskovalni tabori so aktivnost, ki je vsaj dvo-
dnevna in poteka vsaj dva dni zapored.

– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del 
obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandar-
dni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.

– Vodja projekta mora izpolnjevati zakonske pogoje 
za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju.

– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organi-
zacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega pro-
jekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega 
števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno 
skupino v okviru projekta.

– Vlagatelji, ki niso javni zavodi in bodo izvajali pro-
jekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), mora-
jo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v sodelova-
nju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora 
nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano 
s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano 
z žigom javnega in vsebovati vse v soglasju predvidene 
podatke.

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih aktivnosti

– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 
1 projektom.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme prese-
gati 4.000,00 EUR za projekt.

– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. ra-
zreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe 
izven institucionalnih okvirjev pa otroci in mladostniki od 
6. do 15. leta starosti.

– Vlagatelj – izvajalec programa mora voditi eviden-
co udeležencev programa (z imeni in priimki – obrazec 
Evidenca prisotnosti B), ki jo mora priložiti delnim in 
končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo 
MOL kadarkoli med izvedbo programa.

– Sodelovanje v projektu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s posebnimi 

potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference izva-
jalcev s tega področja.

– Projekti se morajo izvajati po metodah organizi-
ranega neformalnega učenja. kot dopolnitve programov 
v Ljub ljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih usta-
noviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.

– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja 
obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja 
obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru, 
da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni 
delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem 
primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je 
projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci 
šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo 
v času obveznega programa v šolah (glej priloženo do-
kumentacijo – izjava vsebinskega področja B).

– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za 
izvajanje celotnega programa vlagatelja.

– MOL bo sofinancirala projekte, kjer vlagatelj kon-
tinuirano izvaja aktivnosti z otroki v obliki delavnic, in 
ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni 
dogodki.

– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organi-
zacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega pro-
jekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega 
števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno 
skupino v okviru projekta.

– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju 
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti 
soglasja javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo 
izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen 
projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe 
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javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda in 
vsebovati vse v soglasju predvidene podatke.

– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi 
zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis, 
ter v Javnem zavodu Mala ulica in Pionirskem domu.

C) Programi počitniškega varstva otrok in mlado-
stnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni pro-
gram počitniškega varstva v času šolskih počitnic:

1. zimske počitnice (21. 2. 2022–25. 2. 2022);
2. poletne počitnice (25. 6. 2022–31. 8. 2022);
3. jesenske počitnice (predvidoma 2. 11. 

2022–4. 11. 2022).
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 

enim programom za posamezne počitnice. V primeru, 
da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posame-
zne počitnice, bo MOL ocenjevala le program, ki je bil 
oddan prej. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti sa-
mostojen prijavni obrazec in oddati ločeno vlogo.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 15,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob 
tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:

– v času zimskih počitnic 2.100 EUR za program 
najmanj 9-urnega varstva,

– v času poletnih počitnic 2.100 EUR za 1 teden 
izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,

– v času jesenskih počitnic 1260 EUR za program 
najmanj 9-urnega varstva.

– MOL bo sofinancirala program največ v višini 
15,00 EUR na udeleženca programa na dan, tudi v pri-
meru, če vlagatelj zaprosi za višji znesek sofinanciranja.

– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno 
z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).

– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnov-
nih šol, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, 
v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi 
mladostniki do 18. leta starosti. Udeleženci programa 
niso predšolski otroci, temveč učenci, ki že obiskuje-
jo osnovno šolo. MOL sofinancira samo stroške za ti-
ste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče 
v MOL, ter za otroke študentskih družin, ki nimajo stal-
nega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih 
v Ljub ljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo OŠ na 
območju MOL.

– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je 
dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi 
pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva do-
plačilo staršev največ 6,00 EUR na otroka dnevno, kar 
je namenjeno kritju stroškov prehrane otrok in mlado-
stnikov, vstopnin, didaktičnih materialov in/ali prevoza. 
Morebitna druga doplačila staršev niso dovoljena. Prav 
tako ni dovoljeno vnaprejšnje zaračunavanje prispevka 
staršev tistim staršem, katerih otroci niso sprejeti v po-
čitniško varstvo.

– V posamezen program počitniškega varstva 
v času poletnih počitnic je posamezen otrok lahko vklju-
čen največ dva tedna, v času zimskih in jesenskih poči-
tnic pa za čas trajanja počitnic.

– Vlagatelj lahko organizira poletno počitniško var-
stvo za največ 10 skupin otrok, pri čemer ena skupina 
pomeni od 20 do 28 otrok, vključenih v program en te-
den počitniškega varstva.

– Vlagatelj mora zagotoviti program za eno skupino 
najmanj 20 otrok in največ 28 otrok ter najmanj tri od-
rasle osebe na dan za izvajanje počitniškega varstva. 
V primeru izvajanja drugih aktivnosti, za katere so pred-
pisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati 
veljavne normative.

– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti 
najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih 
počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja 
počitnic.

– Program počitniškega varstva mora biti izveden 
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.

– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva prič-
nejo z zbiranjem prijav za programe isti dan in ob isti uri, 
in sicer v sredo, 4. maja 2022, ob 7. uri.

– Vlagatelj mora za prijavo udeležencev v program 
počitniškega varstva zagotoviti spletno obliko prijave, iz-
jema so brezplačna mesta za otroke iz socialno ogrože-
nih družin. Prijave za brezplačna mesta se lahko zbirajo 
tudi v drugi obliki.

– Vlagatelj sme za otroke iz socialno ogroženih 
družin zahteva plačilo kavcije v višini največ 10,00 EUR 
na otroka, ki pa jo mora v primeru udeležbe otroka 
v počitniškem varstvu vrniti plačniku najkasneje v roku 
8 dni.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva, mora voditi dnevno evidenco udeležencev progra-
ma (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok; 
obrazec Evidenca prisotnosti C), ki jo mora priložiti 
h končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahte-
vo MOL kadarkoli med izvedbo programa.

– Program mora potekati na območju MOL v obliki 
dnevnega varstva in ne v obliki večdnevnih taborov ali 
izven območja MOL.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva, mora na vidno mesto v prostoru, kjer poteka pro-
gram, objaviti tedenski urnik programa z izvajalci.

– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po 
standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo 
v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih 
mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, 
ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. 
Če vlagatelj ni javni zavod, mora kosilo zagotoviti zuna-
nji ponudnik prehrane, naziv ponudnika mora vlagatelj 
navesti v vlogi. Vlagatelj mora pred pričetkom programa 
tedenski jedilnik objaviti na vidnem mestu v prostoru, 
kjer poteka program ter na svoji spletni strani.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva med poletnimi počitnicami mora v vsakem tednu 
otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zuna-
njih institucij (npr. živalski vrt, bazen, obisk predstave 
v kulturni ustanovi itd.).

– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju 
z javnimi zavodi, morajo obvezno priložiti soglasja javnih 
zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. 
Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe 
javnega zavoda, žigosano z žigom javnega zavoda in 
se mora nanašati na prijavljen program in vsebovati vse 
v soglasju predvidene podatke.

D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-
nike in eksperimentiranja

– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebin-
sko področje sofinanciranja z največ enim programom.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 30.000 EUR.

– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so 
otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole 
z območja MOL.

– Sodelovanje v programu je brezplačno.
– V primeru predvidene udeležbe otrok s poseb-

nimi potrebami mora vlagatelj v vlogi navesti reference 
s tega področja.

– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati 
kontinuirano, tekom celega leta v obliki delavnic/aktiv-
nosti.
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– MOL ne bo sofinancirala programov, ki so za-
snovani kot posamezna dejavnost ali kot več enkratnih 
nekontinuiranih dogodkov (npr. udeležba na sejmih).

– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa 
izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.

– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa 
zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev. Za udeležbo 
šteje le fizična udeležba otrok in mladostnikov na delav-
nicah/aktivnostih in ne udeležba na spletnih delavnicah, 
obisk spletne strani vlagatelja ipd., razen v primeru raz-
glasitve epidemije in s tem povezanega zaprtja šol za 
zunanje izvajalce in se s šolo ne da dogovoriti za drug 
termin izvedbe. Za tovrstno spremembo mora izvaja-
lec predhodno pridobiti soglasje MOL.

– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organi-
zacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega pro-
jekta uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega 
števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno 
skupino v okviru programa.

– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih 
dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), 
morajo obvezno priložiti soglasja javnih zavodov, v so-
delovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje 
se mora nanašati na prijavljen program in mora biti 
podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda 
ter žigosano z žigom javnega zavoda ter mora vsebo-
vati predvideno število otrok po razredih in oddelkih, 
v katerih se bo program izvajal in vsebovati vse v so-
glasju predvidene podatke.

– Vlagatelj – izvajalec programa mora voditi evi-
denco udeležencev programa za vse dejavnosti, ki se 
izvajajo izven javnih zavodov (z imeni in priimki – obra-
zec Evidenca prisotnosti D), ki jo mora priložiti delnim in 
končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahtevo 
MOL kadarkoli med izvedbo programa.

E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vse-

binsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

ne sme presegati:
– 10.000 EUR – za organizacijo in izvedbo festi-

vala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja 
MOL,

– 2.500 EUR – za organizacijo in izvedbo revije 
pevskih zborov,

– 6.000 EUR – za organizacijo in izvedbo semi-
narja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje 
za izdelavo izvirnih Ljub ljanskih pustnih kostumov ter 
za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol na pustnem 
karneval v Ljub ljani.

– Udeleženci prireditev so učenci od 1. do 9. razre-
da osnovne šole in glasbenih šol.

– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za ude-
ležence.

– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje 
udeležencev.

F) Organizator 35. srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vse-
binsko področje sofinanciranja z največ 1 programom.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme prese-
gati 47.200 EUR, od tega za:

– organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in 
njihovih mentorjev s predstavitvami in zagovori razisko-
valnih nalog v osnovnih in srednjih šolah do 11.200 EUR,

– izvedbo projekta metodik in usposabljanja 
mentorjev mladih raziskovalcev projekta do višine 
4.000 EUR,

– oblikovanje in izdelavo zbornika (do 500 izvo-
dov) ter distribucijo do 2.800 EUR,

– oblikovanje, pisanje, tisk in distribucijo priznanj 
za nagrajence srečanja do 1.000 EUR,

– organizacijo in izvedbo zaključne prireditve 
s kulturnim programom in podelitvijo nagrad za dosež-
ke v osnovnih in srednjih šolah do 4.000 EUR,

– organizacijo, spremstvo in prevoz mladih raz-
iskovalcev in njihovih mentorjev, zmagovalcev na sre-
čanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Za-
upajmo v lastno ustvarjalnost«, na državno srečanje 
»Znanost mladini« (največ trije avtobusi) do 2.000 EUR,

– organizacijo podelitve (s kulturnim programom) 
priznanj MOL, o katerih odloča župan, najboljšim mladim 
raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki so na mestnem 
in državnem tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve, in 
stroškov oblikovanja in tiska teh priznanj s pripadajočimi 
mapami do 2.000 EUR,

– postavitev razstave najboljših plakatov sre-
čanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev do 
1.000 EUR,

– podelitev nagrad mladim raziskovalcem za iz-
jemne dosežke na področju mladinske raziskovalne de-
javnosti do 1.200 EUR,

– oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreže 
ter informiranje mentorjev mladinske raziskovalne dejav-
nosti osnovnih in srednjih šol do 2.000,00 EUR,

– za izplačila sodelujočim šolam (material-
ni stroški raziskovalnega dela in nagrade za mentor-
je) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in 
s posterji predstavljeno nalogo v skupni vrednosti do 
16.000 EUR. Vsaka šola prejme toliko sredstev, kolikor 
znaša delež njenih oddanih nalog z opravljenimi zagovo-
rom. Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno 
vsem otrokom in mladostnikom osnovnih šol na območju 
MOL pod enakimi pogoji.

– Projekt se mora izvajati tekom celega leta.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni projekt 

in ne za posamezno dejavnost.
G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na to vsebin-

sko področje sofinanciranja z največ 3 programi, in sicer 
z enim programom za vsak sklop.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja programa 
s strani MOL po sklopih ne sme presegati:

– 15.000 EUR – za usposabljanje s področja eko-
logije za vzgojitelje, ki vključuje demonstracijske in izde-
lovalne eksperimente ter oblikovanje didaktičnih vsebin 
za predšolske otroke, ter didaktične igre z eksperimenti 
za predšolske otroke, skozi katere otroci spoznavajo te-
meljne zakone energije, njeno uporabo in smotrno porabo,

– 34.000 EUR – za delavnice na temo spoznava-
nja novih tehnologij za varčno rabo energije in energet-
sko učinkovitost s praktičnim usposabljanjem za učence 
4. razredov, ki vključujejo izvedbo eksperimentov, izde-
lavo prikazov in urjenje v sodobnih tehničnih veščinah,

– 34.000,00 EUR – za praktično usposabljanje 
za samostojno izvedbo in razlago eksperimentov na 
temo pridobivanja, shranjevanja in distribucije energije 
za učence 6. razredov, ki vključuje izvedbo in razlago 
eksperimentov, izdelavo izdelkov ter uporabo sodobnih 
tehnologij.

– Program mora biti usklajen s kurikulumom za 
vrtce (velja za sklop pod točko 1) oziroma osnovne šole 
(velja za sklopa pod točkama 2 in 3).

– Udeleženci programov so po sklopih:
– vzgojitelji ter predšolski otroci v javnih vrtcih, 

katerih ustanoviteljica je MOL,
– učenci 4. razredov v osnovnih šolah, katerih 

ustanoviteljica je MOL,
– učenci 6. razredov osnovnih šol, katerih usta-

noviteljica je MOL.
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– Sodelovanje v programih je za vse udeležence 
brezplačno.

– Zagotovljeno je aktivno sodelovanje vseh ude-
ležencev.

– Programi se morajo izvajati tekom celega leta 
v obliki delavnic ali tehniških dni.

– Vlagatelji morajo v okviru programa po posame-
znih sklopih izvesti najmanj:

– 4-urno usposabljanje za tri skupine po mini-
malno 8 vzgojiteljev iz različnih javnih zavodov in 24 iz-
vedb didaktičnih iger v trajanju vsaj 45 minut, za tiste 
skupine predšolskih otrok, katerih vzgojitelj je sodeloval 
na predhodnem usposabljanju.

– 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 4. ra-
zredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti 
vključen celoten oddelek učencev. V program morajo 
biti vključeni vsi oddelki 4. razredov posamezne osnov-
ne šole.

– 60 vsaj 90-minutnih delavnic za učence 6. ra-
zredov iz različnih javnih zavodov. V delavnico mora biti 
vključen celoten oddelek učencev. V program morajo biti 
vključeni vsi oddelki 6. razredov posamezne osnovne šole.

– Za udeležbo šteje le fizična udeležba otrok in 
mladostnikov na delavnicah ali tehniških dnevih in ne 
udeležba na spletnih delavnicah, obisk spletne strani 
vlagatelja ipd., razen v primeru razglasitve epidemije 
in s tem povezanega zaprtja šol za zunanje izvajalce 
in se s šolo ne da dogovoriti za drug temi izvedbe. Za 
tovrstno spremembo mora izvajalec predhodno pridobiti 
soglasje MOL.

– Vlagatelj lahko za pripravo programa, za organi-
zacijo in koordinacijo ter evalvacijo posameznega pro-
grama uveljavlja do največ 40 % ur dela od skupnega 
števila ur dela namenjenih neposrednemu delu s ciljno 
skupino v okviru programa.

– Vlagatelji morajo obvezno priložiti soglasja javnih 
zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. 
Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in 
mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega 
ter žigosano z žigom javnega zavoda in vsebovati vse 
v soglasju predvidene podatke.

H) Programi institucionalnega počitniškega varstva 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnost-
mi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni pro-
gram počitniškega varstva v času šolskih počitnic:

1. zimske počitnice (21. 2. 2022–25. 2. 2022);
2. poletne počitnice (25. 6. 2022–31. 8. 2022);
3. jesenske počitnice (31. 10. 2022–4. 11. 2022);
– Posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 

enim programom za posamezne počitnice. V primeru, 
da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posame-
zne počitnice, bo MOL ocenjevala le program, ki je bil 
oddan prej. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti sa-
mostojen prijavni obrazec in oddati ločeno vlogo.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 15,00 EUR na dan za udeleženca programa 
9-urnega počitniškega varstva od ponedeljka do petka.

– MOL bo sofinancirala program največ v višini 
15,00 EUR na udeleženca programa na dan, tudi v pri-
meru, če vlagatelj zaprosi za višji znesek sofinanciranja.

– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno 
z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).

– Vlagatelj sme prijaviti počitniško varstvo za vse 
tedne poletnih počitnic.

– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 
18. leta starosti, ki imajo stalno prebivališče na območju 
MOL in so vključeni v programe javnih zavodov v Slo-
veniji, ki zagotavljajo varstvo ter celostno oskrbo otrok 
s posebnimi potrebami tudi v času šolskih počitnic. Ude-
leženci programa niso predšolski otroci, temveč učenci, 
ki že obiskujejo osnovno šolo.

– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je 
dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi 
pogoji. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ 
6,00 EUR na otroka dnevno za udeleženca programa 
celodnevnega počitniškega varstva od ponedeljka do 
petka, kar je namenjeno kritju stroškov prehrane otrok 
in mladostnikov, vstopnin, didaktičnih materialov in/ali 
prevoza oziroma največ 8,00 EUR za udeleženca pro-
grama 24-urnega počitniškega varstva. Morebitna druga 
doplačila staršev niso dovoljena.

– Program počitniškega varstva mora biti izveden 
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva, mora voditi dnevno evidenco udeležencev progra-
ma (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok; 
obrazec Evidenca prisotnosti H), ki jo mora priložiti 
h končnemu poročilu ter predložiti na vpogled na zahte-
vo MOL kadarkoli med izvedbo programa.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva, mora na spletni strani objaviti tedenski urnik pro-
grama z izvajalci.

– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po 
standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo 
v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih 
mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, 
ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. 
Vlagatelj mora pred pričetkom programa tedenski jedil-
nik objaviti na svoji spletni strani.

V. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov in projektov so nasle-

dnja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tisti-

mi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki 
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih 
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih re-

alizaciji razpisanih programov in projektov za potrebe 
MOL za leto 2022 s področja podpornih storitev v vzgo-
ji in izobraževanju ter prostem času otrok, je največ 
548.700 EUR.

Oznaka 
vsebinskega 

področja

Vsebinsko področje razpisanih programov in projektov za potrebe MOL
za leto 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju

ter prostem času otrok

Okvirna višina 
sredstev glede na 

vsebinsko področje

A
Mladinski raziskovalni projekti

24.000 EURKomisija bo za sofinanciranje izbrala predvidoma do 18 projektov tega 
vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.

B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti

100.000 EURKomisija bo za sofinanciranje izbrala predvidoma do 25 projektov tega 
vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
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Oznaka 
vsebinskega 

področja

Vsebinsko področje razpisanih programov in projektov za potrebe MOL
za leto 2022 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju

ter prostem času otrok

Okvirna višina 
sredstev glede na 

vsebinsko področje

C

Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih 
počitnic

176.000 EUR

Komisija bo za izvedbo zimskega počitniškega varstva izbrala predvidoma
do 20 programov, za izvedbo poletnega počitniškega varstva predvidoma
do 40 programov ter za izvedbo jesenskega počitniškega varstva predvidoma
do 20 programov, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere 
enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi 
tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se 
izbere tisti program, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana 
prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves 
čas trajanja šolskih počitnic.

D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

96.000 EURKomisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila predvidoma
do 5 programom, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.

E
Mestne prireditve šol za otroke in učence

18.500 EURKomisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 
3 programe, katerih prireditev bo ovrednotena z največ točkami.

F

Organizator 35. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo 
v lastno ustvarjalnost«

47.200 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala
1 projekt, ki bo ovrednoten z največ točkami.

G
Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala največ 
3 programe – za vsak sklop enega, ki bo ovrednoten z največ točkami.

83.000 EUR

H

Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim 
prebivališčem v MOL
Komisija bo za izvedbo zimskega počitniškega varstva izbrala predvidoma
do 10 programov, za izvedbo poletnega počitniškega varstva predvidoma
do 10 programov ter za izvedbo jesenskega počitniškega varstva predvidoma
do 10 programov, glede na število doseženih točk
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2022 548.700 EUR

Komisija lahko pri posameznem vsebinskem po-
dročju izbere manj programov ali projektov, če so pora-
bljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega 
vsebinskega področja.

V postopku ocenjevanja vlog se bodo programi ali 
projekti razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo 
število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk. 
Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložlji-
vih sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem 
področju, vendar upoštevajoč predvideno število so-
financiranih programov ali projektov na posameznem 
vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo 
dosegel zadnji izbrani program ali projekt na posame-
znem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo 
točk, ki jo mora doseči posamezen program ali projekt 
za uvrstitev v sofinanciranje. V primeru, da dva ali več 
vlagateljev na spodnji meji doseže enako število točk, 
bo sofinancirani program izbran z žrebom.

V primeru, da na posameznem vsebinskem podro-
čju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz 
zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga 
vsebinska področja v okviru tega razpisa.

V primeru, da kateri izmed izbranih vlagateljev ne 
pristopi k podpisu pogodbe v roku, določenim s sklepom 
o sofinanciranju, se lahko sredstva dodelijo prvemu 
naslednjemu vlagatelju po vrstnem redu glede na dose-
ženo število točk v okviru istega vsebinskega področja.

MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine 
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in 

programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev 
za programe ali projekte v primeru, da se razpoložljiva 
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremem-
be proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2022.

VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022.

VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in projektov so 

upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno 

povezani;
– so nujno potrebni za njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji programa ali projekta;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju po-

rabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa 
hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za 
izplačilo sredstev;

– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in dru-
gih listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev in so, 
v kolikor se ne uveljavljajo v celotnem znesku, na njih 
označeni deleži, ki se nanašajo na program;

– temeljijo na dokazilih o dejanski izvedbi – se-
znama udeležencev/liste prisotnosti, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije kadar izvedba programa poteka 
izven javnega zavoda;
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– temeljijo na dokazilih o izvedbi video konferenc in 
seznama udeležencev;

– stroški prehrane in prevoza za prostovoljce;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-

jev programa ali projekta;
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju pro-

grama ali projekta;
– stroški dela oseb, ki izvajajo program ali projekt, 

v višini: 

 bruto urna postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo ravnjo izobrazbe do 12,54 EUR
delo izvajalca z VIII. ravnjo izobrazbe* do 20 EUR

– raven izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
(Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17);

– administrativni stroški (elektronska pošta in in-
ternetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve, 
računovodske storitve, pisarniški material ipd.) v višini 
do 5 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja programa 
ali projekta s strani MOL;

– potni stroški za izvajalce in udeležence v višini:
– zneska ustrezne mesečne vozovnice glede na 

območje, skladno s cenikom in shemo območij LPP 
oziroma ceno prevoza po območjih z uporabo kartice 
Urbana, kadar znesek ne bo presegal cene mesečne 
vozovnice v času izvajanja programa ali projekta, če gre 
za prevoze znotraj prometa v mestnem in integriranem 
potniškem prometu LPP;

– 0,18 EUR na kilometer, če gre za prevoze izven 
mestnega in integriranega potniškega prometa LPP, 
vendar največ do 400,00 EUR v okviru celotnega prija-
vljenega programa ali projekta;

– morebitni drugi utemeljeni stroški, ki so nujno po-
trebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.

Neupravičeni stroški za katere je predvideni sofi-
nancer MOL so naslednji:

– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo 5 % od za-

prošene vrednosti sofinanciranja programa ali projekta 
s strani MOL;

– stroški dela vseh sodelujočih pri programu ali 
projektu, če le-ti nimajo sklenjenih pisnih pogodb z vla-
gateljem;

– stroški dela sodelujočih pri programu, če zanje ni 
realiziran način dela v programu, kot predvideva vloga 
na javni razpis;

– potni stroški, ki presegajo 400,00 EUR v okviru 
celotnega prijavljenega programa;

– stroški dela in materialov za vsebinsko ali teh-
nično zasnovo in razvoj in/ali nadgradnjo programa; 
investicijski stroški (npr. nakup računalnikov in raču-
nalniške opreme, računalniških programov, telefonov, 
televizorjev, fotoaparatov, kamer, teleskopov, program-
ske opreme);

– nakup delov za opremo, obnavljanje ali nadgra-
dnjo opreme, nakup pisarniške opreme itd.;

– stroški izdelave in/ali vzdrževanja spletnih strani;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova 

prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnov-

ne dejavnosti vlagatelja (ogrevanje, voda, elektrika);
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju 

izvajalcev (ne velja za področji F in G);

– stroški promocije vlagatelja;
– stroški oblikovanja promocijskega materiala;
– izdaja publikacij ali izdaje gradiv (ne velja za po-

dročje F).
Priznana vrednost programa ali projekta bo izhodi-

šče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem 

razpisu za vsak projekt in/ali program posebej (če prija-
vlja več projektov oziroma programov) vnesti v spletno 
aplikacijo, ki bo od 22. 10. 2021 do izteka roka za prijavo 
objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.Ljub-
ljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL 
(www.Ljub ljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za 
projekt ali program mora vlagatelj prijavni obrazec za 
vsak projekt ali program posebej natisniti iz aplikacije 
in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu 
obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga na-
tisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati 
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, 
in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021 (velja datum 
poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavlje-
nim programom ali projektom.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo 
zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.

Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen pro-
jekt ali program posebej poslana v zaprti ovojnici z ustre-
znimi oznakami, glede na vsebinsko področje:

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – A) Mladinski raziskovalni projekti«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – B) Projekti za otroke in mladostnike s po-
dročja prostočasnih aktivnosti«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – C) Programi počitniškega varstva otrok in 
mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s po-
dročja tehnike in eksperimentiranja«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
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podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter pro-
stem času otrok – E) Mestne prireditve šol za otroke in 
učence«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter pro-
stem času otrok – F) Organizator 34. srečanja mladih 
raziskovalcev in njihovih mentorjev 'Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost'«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – G) Programi ozaveščanja o trajnostnem 
razvoju«

»Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov v MOL v letu 2022 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem 
času otrok – H) Programi institucionalnega počitniškega 
varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebiva-
liščem v MOL«.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog bodo od 23. 10. 2021 dalje na vo-
ljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljub-
ljana.si/si/pomoc/.

V primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, 
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, 
vloge ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, bo 
MOL objavila navodila o nadomestnem načinu oddaje 
vloge in/ali morebitnem podaljšanju roka za oddajo vlog 
na spletni stran https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgr-
nitve-in-javne-objave/.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen, oddan in 
natisnjen prijavni obrazec;

– vloga vsebuje vsa dokazila, izjave in druge pri-
loge, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in 
razpisna dokumentacija:

– dokazila o morebitnem sofinanciranju s stra-
ni drugih sofinancerjev (dokazila se morajo glasiti na 
prijavljeni naziv programa oziroma projekta in morajo 
vsebovati točen znesek sofinanciranja);

– če se bodo programi ali projekti izvajali v javnih 
zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na po-
samezen prijavljen program ali projekt, in so podpisana 
s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana 
z žigom javnega zavoda in vsebujejo vse v soglas-
ju predvidene podatke;

– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole ni-
majo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se 
posamezni projekti izvajajo v času obveznega predme-
tnika v šolah (velja za vsebinsko področje B);

– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, 
posebej za vsak program ali projekt istega vlagatelja 
v svoji ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega 
javnega razpisa;

– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih 
v razpisni dokumentaciji.

Če bo vlagatelj oddal več vlog za programe in/ali 
projekte za posamezno vsebinsko področje ali za posa-
mezen sklop v okviru vsebinskega področja, kot je do-
ločeno v tem javnem razpisu, bo komisija v nadaljnjem 
postopku upoštevala vlogo (ovojnico), ki je bila prej od-
dana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštne-
ga potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo 
(ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.

Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo 
elektronsko izpolnjene in oddane, natisnjene in poslane 
po pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in 
na predpisan način, bodo zavržene.

X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi 
komisija, ne bo javno in se bo pričelo 8. 12. 2020. Če 
se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne za-
ključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju 
komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na 
opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 10 dni ustrezno 
dopolnijo.

XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih 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 dolo-

čen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih pri-

log, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo 
dopolnjene na ustrezen način in/ali v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge ne bodo v skladu 

s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila tega 
javnega razpisa;

– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 
in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javne-
ga razpisa;

– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi me-
ril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javne-
ga razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) 
števila točk, potrebnih za sofinanciranje;

– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na 
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 
merila, ne bodo izpolnjene;

– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja 
pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.

MOL bo vlagatelje obvestila o izidu tega javnega 
razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev 
vlog.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o projektu oziroma programu in prejemniku sofinancira-
nih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do in-
formacij javnega značaja in predpisi, ki urejajo področje 
varstva osebnih podatkov.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis stri-
nja s posredovanjem podatkov o programu ali projektu 
v strokovno in vsebinsko presojo zunanjim strokovnja-
kom, če komisija presodi, da je to potrebno.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani MOL: https://www.Ljub-
ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/;

– vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu 
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne 
uprave Mestne občine Ljub ljana, na Resljevi cesti 18 
v Ljub ljani.
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XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 
12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:

– na tel. 01/306-40-53 (Eva Dolinar)
– po e-pošti: eva.dolinar@Ljub ljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnej-

šimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 
potekla v sredo, 17. 11. 2021, preko aplikacije ZOOM. 
Vsi zainteresirani se prijavijo na srečanje na elektronski 
naslov: eva.dolinar@Ljub ljana.si, najkasneje do petka, 
12. 11. 2021.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-1294/2021-8 Ob-3155/21
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, 81/16 
in 164/20) in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov  

na področju različnih vrst zasvojenosti  
v Mestni občini Ljub ljana za leto 2022

I. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov na po-

dročju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki jih 
bo sofinancirala Mestna občina Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOL) za leto 2022.

Cilji javnega razpisa so na podlagi sprejetih stan-
dardov kakovosti preventivnih programov in meril za 
vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja pri-
spevati predvsem k dobrobiti otrok in mladostnikov na 
način zmanjševanja njihove neenakosti, spodbujanja 
psihosocialnega dozorevanja, učinkovite podpore pri 
razvijanju vrste socialnih veščin in vrednostnih usmeri-
tev, ki so v prid njihovemu zdravju in razvoju, obenem 
pa zagotavljati izvajanje učinkovitih pristopov in dobrih 
praks na področju preprečevanja različnih vrst zasvoje-
nosti za otroke, mladostnike, njihove starše in pedago-
ške delavce.

Univerzalna preventiva je široko usmerjena in na-
menjena splošni populaciji. S programi ima namen pre-
prečevati ali odložiti razvoj zasvojenosti.

Selektivna preventiva je usmerjena na specifično 
populacijo, na ranljive skupine, pri katerih se predvide-
va, da bo zgodnja intervencija uspešna. S programi ima 
namen zadovoljiti potrebe teh skupin.

Indicirana preventiva je usmerjena na posamezni-
ke, pri katerih obstoji povečano tveganje za nastanek 
zasvojenosti v kasnejšem življenju. S programi ima na-
men prepoznavati in ciljno delovati na posameznika.

Standardi kakovosti so splošno sprejeta načela ali 
sklopi pravil za najboljši oziroma najprimernejši razvoj in 
izvajanje preventivnih programov. Nanašajo se na struk-
turne (kadrovska zasedba izvajalcev in njihove kompe-
tence) in procesne vidike zagotavljanja kakovosti (ustre-
znost vsebin, evalvacije). Njihov namen je, da postanejo 
sredstvo za izboljšanje strokovne prakse (NIJZ).

Merila za vrednotenje intervencij na področju javne-
ga zdravja so pripravljena za namen prepoznavanja in 
izbire primerov dobrih praks (NIJZ).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje učinko-

vitih programov na področju preprečevanja različnih vrst 
zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi 

varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in 
nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, 
njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje 
in učitelje na območju MOL.

Razpisani programi predvidevajo uporabo interak-
tivnih metod, jih izvajajo usposobljeni izvajalci, zagotav-
ljajo možnosti za soočenja z izzivi, učenje sprejemanja 
odločitev in odgovornosti.

Programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:
A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki 

se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih 

programov na področju univerzalne preventive za cele 
skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL ali 
za skupine otrok in mladostnikov, ki se oblikujejo z na-
menom izvajanja univerzalne preventive.

1.1 Programi socialno-emocionalnega učenja, 
usmerjeni k zviševanju participacije in socialne ter ču-
stvene kompetentnosti predšolskih, šolskih otrok in/ali 
mladostnikov.

1.2 Programi medvrstniškega izobraževanja, men-
torstva, pomoči, mediacije, ki jih izvajajo mladi.

1.3 Programi izvajanja vrstniške mediacije.
1.4 Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja 

z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega 
nasilja (Bullying) in/ali nasilja v družini.

1.5 Programi izobraževanja, ozaveščanja in pre-
prečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega 
ustrahovanja (Cyberbullying) z vključitvijo vidika spola.

1.6 Programi varne in odgovorne rabe interneta 
in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnolo-
gij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene 
in omejene rabe elektronskih medijev ter spoznavanja 
spletne varnosti in učenja spletne pismenosti.

1.7 Programi informiranja in osveščanja na podro-
čju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne 
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z dru-
žabnimi omrežji.

1.8 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti 
z alkoholom in/ali s tobakom.

1.9 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti 
z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in rabo novih 
psihoaktivnih snovi.

1.10 Programi preprečevanja nastanka motenj hra-
njenja.

B) Preventivni programi za otroke in mladostnike 
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s teža-
vami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik 
zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven 
njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih 
programov na področju selektivne in/ali indicirane pre-
ventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive 
skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike 
s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraže-
valni proces v MOL.

2.1 Programi preprečevanja nezaključitve šolanja 
(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha.

2.2 Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad 
otroki in mladostniki v družini.

2.3 Preventivni programi, namenjeni otrokom in 
mladostnikom, katerih starši ali skrbniki imajo težave 
v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave 
z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.

2.4 Preventivni programi, namenjeni posameznim 
otrokom in mladostnikom, kjer so že prepoznane psiho-
socialne in/ali zdravstvene težave zaradi rabe dovoljenih 
ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi oziroma rabe novih 
psihoaktivnih snovi.
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2.5 Preventivni programi, namenjeni posameznim 
otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tvega-
nje za razvoj različnih vrst zasvojenosti, s poudarkom na 
prekomernem igranju računalniških iger, iger na srečo, 
spletni pornografiji ter drugih vrstah zasvojenosti z dru-
žabnimi omrežji.

2.6 Preventivni programi, namenjeni ranljivim sku-
pinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami in/ali s težavami psihosocialnega 
prilagajanja.

2.7 Preventivni programi, namenjeni posameznim 
ranljivim otrokom in mladostnikom /otrokom in mlado-
stnikom, ki so se prešolali, razvezanih staršev, mlado-
stnikom 1. letnikov srednjih šol, otrokom in mladostni-
kom s kroničnimi zdravstvenimi težavami idr./

2.8 Preventivni programi izvajanja terenskega dela.
2.9. Preventivni programi vključitve terapevtskih ži-

vali v proces vzgoje in izobraževanja.
C) Preventivni programi izobraževanja in usposa-

bljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni 
celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim 
pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in 
se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih 
programov na področju univerzalne, selektivne in indici-
rane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške 
delavce v MOL.

3.1 Preventivni programi izobraževanja in pridobi-
vanja ustreznih znanj, veščin in usmeritev s področja 
razvoja in učenja otrok z namenom zviševanja odnosne 
kompetentnosti kot temelja podpore otrokovemu samo-
spoštovanju, kot varovalnem dejavniku pred različnimi 
vrstami zasvojenosti.

3.2 Programi usmerjeni v prepoznavanje in prepre-
čevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikali-
zacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in 
vrtcih na področju MOL.

3.3 Preventivni programi izobraževanja o zasvoje-
nosti z alkoholom in/ali s tobakom oziroma o zasvojeno-
sti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter rabi novih 
psihoaktivnih snovi pri otrocih in mladostnikih.

3.4 Programi prepoznavanja in preprečevanja nasi-
lja med in nad otroci in/ali mladostniki.

3.5 Programi izobraževanja in opismenjevanja 
o spletni varnosti in zaščiti otrok in mladostnikov pri 
njihovi uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih 
tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah urav-
notežene in omejene rabe elektronskih medijev ter dvigu 
zavesti o dogajanju v spletnem prostoru.

3.6 Programi usposabljanja o spletnih spolnih zlo-
rabah in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali 
mobilnega ustrahovanja v času vzgojno-izobraževalne-
ga procesa v šoli (Cyberbullying).

3.7 Programi informiranja in osveščanja na podro-
čju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne 
pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z dru-
žabnimi omrežji pri otrocih in mladostnikih.

3.8 Programi usposabljanja za sinergično komuni-
kacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in sve-
tovanja v primerih družbeno ekonomske prikrajšanosti 
otrok in mladostnikov.

3.9 Programi izobraževanja o motnjah hranjenja pri 
otrocih in mladostnikih.

3.10 Programi, ki so usmerjeni k zviševanju partici-
pacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov 
ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki 
tveganja.

3.11 Programi usposabljanja mentorjev za preven-
tivno delo z učenci.

3.12 Preventivni programi, ki seznanjajo z dejavniki 
tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju 
za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju 
komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi sku-
pinami otrok.

3.13 Programi usposabljanja za pomoč žrtvam na-
silja in/ali programi, usmerjeni na vsebine upravljanja 
z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega 
nasilja (Bullying) pri otrocih in mladostnikih.

3.14 Programi vključitve terapevtskih živali v proces 
vzgoje in izobraževanja.

D) Preventivni programi izobraževanja in usposa-
bljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v jav-
nih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobra-
ževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov 
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami 
v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih 
programov na področju univerzalne preventive za starše 
otrok in mladostnikov v MOL, neposredno v obliki delav-
nic in predavanj ter sofinanciranje preventivnih progra-
mov na področju selektivne in/ali indicirane preventive 
za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vklju-
čeni v redni izobraževalni proces v MOL, neposredno 
v obliki delavnic in predavanj. Predavanja in delavnice 
morajo biti usmerjene na eno od spodaj navedenih po-
dročij, lahko pa so smiselna celota/kombinacija različnih 
vsebinskih področij v okviru tega sklopa.

4.1 Programi preprečevanja zasvojenosti s tobakom 
in/ali alkoholom in/ali z nedovoljenimi psihoaktivnimi snov-
mi in/ali preprečevanja rabe novih psihoaktivnih snovi.

4.2 Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami 
na srečo in/ali igranjem računalniških iger in/ali spletno 
pornografijo in/ali preventivni programi preprečevanja 
motenj hranjenja in samopoškodovanja.

4.3 Programi preprečevanja nasilja na spletnih foru-
mih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying) in/ali 
preventivni programi, ki so usmerjeni k dvigu zavesti 
o spletni varnosti in učenju spletne pismenosti in/ali pro-
grami preprečevanja zasvojenosti z družabnimi omrežji.

4.4 Programi informiranja, prepoznavanja in prepre-
čevanja nasilja in/ali progami prepoznavanja in prepre-
čevanja vrstniškega nasilja (Bullying).

4.5 Programi zviševanja socialne kompetentnosti, 
socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih 
socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za star-
še in družine, z namenom zviševanja starševskih kom-
petenc.

4.6 Programi usposabljanja za učinkovito komuni-
kacijo in mediacijo ter reševanje konfliktov.

4.7 Programi informiranja, izobraževanja in osve-
ščanja o dejavnikih varovanja in tveganja za zdrav in 
napreden razvoj njihovih otrok.

4.8 Programi usmerjeni v informiranje, preprečeva-
nje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije 
ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih 
na področju MOL.

4.9 Preventivni programi za starše in družine otrok 
ter mladostnikov ranljivih skupin s težavami psihosocial-
nega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoak-
tivnih snovi oziroma tistimi, ki imajo težave z družbeno 
sprejemljivimi oblikami vedenja.

4.10 Preventivni programi, namenjeni staršem in 
družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj raz-
ličnih vrst zasvojenosti.

4.11 Programi izobraževanja, usposabljanja in pod-
pore staršem za preprečevanje nezaključitve šolanja 
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(drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha pri 
njihovih otrocih.

4.12 Preventivni programi za posamezne ranljive 
skupine staršev po razvezi in/ali po smrti starša(ev) 
in/ali odvzemu otrok zaradi namestitve v rejništvo in/ali 
po namestitvi otrok v institucionalno varstvo in/ali star-
šem otrok in mladostnikov s kroničnimi zdravstvenimi 
težavami.

4.13 Programi izobraževanja, usposabljanja in 
podpore staršem priseljencem in/ali beguncem ob in-
tegriranju v kulturni prostor z namenom preprečevanja 
agresivnosti in nasilja, potencialne radikalizacije ter pre-
prečevanja zasvojenosti.

4.14 Smiselna celota/kombinacija različnih vsebin-
skih področij v okviru tega sklopa.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so 

ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov 
in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane 
za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano 
področje sofinanciranja:

– Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18),

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje osnovne pogoje:

1. Vlagatelj je pravna oseba, ki ima sedež na ob-
močju MOL in deluje na območju MOL najmanj eno 
leto pred iztekom roka za prijavo na javni razpis.

2. Vlagateljev prijavljeni program je umeščen v eno 
izmed vsebinskih področij iz točke II., njegova vsebina 
pa je skladna s predmetom razpisa.

3. Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja 
za prijavljeni program.

4. Program je zasnovan v okviru razpoložljivih vi-
rov: sredstev, zaposlenih, kompetenc (npr. spretnosti, 
znanje, izkušnje), materialov (npr. oprema) in strokovne 
mreže, na podlagi česar se utemeljeno predvideva, da 
bodo le-ti na voljo tudi v času izvajanja programa.

5. Cilji in vrednote prijavljenega preventivnega pro-
grama so v javnem interesu – v dobrobit posameznikov, 
skupin oziroma družbe kot celote.

6. Program pomaga udeležencem odkriti, krepiti in 
utrjevati svoje lastne vire. Je pozitivno naravnan na kre-
pitev moči udeležencev in poudarja alternativne pristope 
nezdravim izbiram.

7. Prijavljeni program mora biti izveden s strani 
prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne 
smejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali 
pravne osebe.

8. Vlagatelj zagotavlja, da prijavljen program predvi-
deva upoštevanje etičnih načel pri samem izvajanju: za-
konito ravnanje, spoštovanje pravic in avtonomije ude-
ležencev programov, zagotavljanje resničnih koristi za 
udeležence, preprečevanje škodljivih učinkov in vplivov 
na udeležence, prostovoljno udeležbo, zagotavljanje za-
upnosti, prilagajanje programa potrebam udeležencev.

9. Vlagatelj lahko kandidira z istim programom le 
na enega od razpisanih področij MOL za leto 2022. Vla-
gatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistim 
programom, ki je že sofinanciran iz sredstev proračuna 
MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za 

pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo so-
financirani s strani drugih sofinancerjev programa (drugi 
javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti).

10. Vlagatelj sme v okviru tega javnega razpisa 
prijaviti največ 3 različne programe.

11. Vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil 
vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen 
iz obravnave.

12. Program, ki je že v celoti financiran iz prora-
čunskih sredstev in drugih javnih virov, ni predmet tega 
razpisa, prav tako ni predmet tega razpisa investicijski 
program.

13. Prijavljeni program mora biti izveden med 1. 1. 
2022 in 31. 12. 2022. Vlagatelji ne morejo kandidirati 
s programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko 
pogodba o sofinanciranju začne veljati.

14. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem 
vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovolj-
stvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZProst) in Pravilnik o podro-
čjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, 
št. 48/11, 60/11 in 29/16).

15. Skladno s 14. členom ZProst prostovoljskega 
dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere 
ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi. MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu pro-
stovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v pro-
gramu je delo posameznikov v programu brez plačila) 
upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in 
vpisniku, ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost 
ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacij-
sko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za 
opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.

16. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posa-
meznega programa – velja za vse prijavljene programe 
v okviru vseh razpisnih sklopov.

17. Vlagatelj se zavezuje, da bo spremljal porabo 
sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transpa-
rentnost namenskosti porabe sredstev.

18. Vlagatelj se zavezuje, da bo med izvajanjem 
programov dosledno spoštoval določbe Splošne ured-
be o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Di-
rektive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna ured-
ba o varstvu podatkov)) ter določbe Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

19. Vlagatelj mora za vsak posamezen program 
zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posame-
znega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot 
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

20. V primeru, da je prijavljeni program v vlogi na 
javni razpis prevzet iz tujine, je potrebno to v vlogi na-
vesti in priložiti dokazila o načinu in rezultatih prilagaja-
nja tega programa slovenskemu prostoru in slovenski 
kulturi.

1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 

naslednje posebne pogoje:
a.) Velja za vse sklope:
1. Vlagatelj lahko kandidira pod pogojem, da izvaja 

preventivni program, ki je namenjen univerzalni ali se-
lektivni ali indicirani preventivi na področju različnih vrst 
zasvojenosti.
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2. Vlagatelj zagotavlja dostopnost preventivnih pro-
gramov vsem otrokom, mladostnikom, staršem in peda-
goškim delavcem pod enakimi pogoji na območju MOL.

3. Zagotavlja, da nihče od izvajalcev pri izvedbi 
programa ali aktivnosti, prijavljenih v sklopu A in B ni 
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno ob-
sojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost.

4. Vlagatelj ni upravičen kandidirati na javnem raz-
pisu s preventivnim programom, za katerega bo sofinan-
ciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2022 še teklo.

5. Vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prija-
vljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja 
oziroma ni zastavljen kot enkratni dogodek. Prav tako 
vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prijavljenega 
programa ne temelji na medijski kampanji, ki predposta-
vlja hipotetično število udeležencev.

6. Vlagatelj zagotavlja usposabljanje in izobraže-
vanje izvajalcev prijavljenega programa pred začetkom 
izvajanja programa.

7. Vlagatelj, ki bo izvajal program v javnih ali zaseb-
nih zavodih, mora obvezno pridobiti soglasja odgovornih 
oseb za izvajanje programa v teh zavodih in jih fizično 
priložiti k vlogi na javni razpis za leto 2022.

Originalno soglasje za izvajanje programa v javnem 
ali zasebnem zavodu mora biti overjeno s podpisom 
odgovorne osebe in žigom javnega ali zasebnega za-
voda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program 
in velja za leto 2022. Iz obrazca za soglasje morajo biti 
razvidni natančni datumi in časovni obseg izvajanja pro-
grama za vsako posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, 
število razredov in oddelkov, število skupin pedagoških 
delavcev, število skupin staršev, ustrezno število izvajal-
cev, ki je v skladu s tem javnim razpisom, koordinatorji 
v javnih zavodih in način obveščanja staršev o izvajanju 
preventivnih programov, ki potekajo v javnih ali zasebnih 
zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega pro-
grama s strani javnega ali zasebnega zavoda.

8. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal 
izdajo gradiv kot materialni strošek za neposredno iz-
vedbo programa, mora k vlogi na javni razpis predložiti 
vzorec gradiva, ki ga bodo prejeli udeleženci programa.

9. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal 
stroške najema prostora za izvajanje aktivnosti prijavlje-
nega programa kot materialni strošek za neposredno 
izvedbo programa, mora k vlogi na javni razpis predložiti 
kopijo najemne pogodbe. Stroški za najem prostorov 
so upravičeni, kadar ni lastnica prostorov MOL ali če 
ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod.

10. Vlagatelj, ki bo izvajal programe, pri katerih 
sodelujejo prostovoljci, mora pisno predložiti v skladu 
z 11. členom ZProst dokazilo o predhodno pridobljenih 
posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih za prosto-
voljsko delo in osnovne podatke o izvajalcu usposablja-
nja prostovoljcev ter njegove strokovne reference.

11. Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje 
z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 
23. člena ZProst za vsakega prostovoljca, vključenega 
v program.

12. Vlagatelj, ki bo v vlogi na javni razpis uveljavljal 
kot morebitne sofinancerje prijavljenega programa raz-
lične donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb oziroma 
sponzorstva, mora pisno predložiti zavezujočo izjavo 
o sofinanciranju programa s točnim zneskom sofinan-
ciranja (donacije, sponzorstva), podpisano in žigosa-
no s strani predvidenega donatorja oziroma sponzorja 
programa, in sicer za vsak prijavljeni program posebej.

13. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi 
na katerikoli drugi javni razpis izven MOL, tudi če gre za 

sredstva sofinanciranja Evropske skupnosti (za potrdilo 
velja Sklep o sofinanciranju ali kak drug ustrezen doku-
ment; v nadaljnjem besedilu: Sklep), na katerega je pri-
javil ta program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca 
jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo o sofinanci-
ranju (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis, 
kamor je ta program prijavil, še ni zaključen. Pri čemer 
velja prepoved dvojnega financiranja, in sicer za vsak 
prijavljeni program posebej.

14. Vlagatelj ne sme kandidirati s preventivnim pro-
gramom, katerega dejavnosti izhajajo s področja športa, 
umetnosti in kulture.

15. Javni uslužbenec, ki je ustanovitelj zasebnega 
zavoda ali društva, ne sme preko tega zavoda ali dru-
štva izvajati prijavljenega programa v javnem zavodu, 
v katerem je redno zaposlen.

16. Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega 
programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe pro-
grama še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za 
pripravo izvedbe programa, do 20 % ur od neposredne 
izvedbe za organizacijo in koordinacijo vendar največ do 
800,00 EUR v okviru prijavljenega programa in do 20 % 
ur od neposredne izvedbe za vrednotenje programa.

17. MOL bo v okviru prijavljenega programa v sklo-
pih A, B priznala za neposredno izvedbo le-tega največ 
do dva izvajalca sočasno na skupino ali razred oziroma 
enega izvajalca na skupino do 5 otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami oziroma enega in pol izvajal-
ca na skupino, v katero je vključenih 6 ali več otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter le 1 izvajalca 
v sklopih C in D na eno skupino udeležencev. V primeru, 
da je prisotnost dodatnih izvajalcev strokovno utemelje-
na in bi manjše število izvajalcev ne omogočilo dosega-
nja ciljev ali izvedbe programa, bo eventualno priznala 
tudi dodatne izvajalce.

18. Vlagatelj je v okviru prijavljenega programa 
v sklopih A in B zagotovil, da bo najmanj 90 % udeležen-
cev v programu med 3. in dopolnjenim 16. letom starosti. 
Vlagatelj je prijavil program, iz katerega je razvidno, da 
so v programu, ki je namenjen srednješolcem, le dijaki 
1. letnika.

19. Najnižja zaprošena vrednost za sofinancira-
nje s strani MOL mora biti 1.000,00 EUR, najvišja pa 
7.000,00 EUR.

20. Vlagatelj je pri izpolnjevanju vloge upošteval, da 
so prijavljeni administrativni stroški, ki jih uveljavlja od 
MOL, izključno v višini do 5 % od zaprošene vrednosti 
sofinanciranja programa s strani MOL.

b) Velja za sklop A
1. Vlagatelj zagotavlja brezplačno sodelovanje jav-

nih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za 
otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih 
programih za otroke in mladostnike prispevek za ude-
ležence simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če 
vlagatelj to argumentirano obrazloži.

2. Vlagatelj je v vlogi zagotovil, da bo najmanj 80 % 
prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, ka-
terih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zastavljen 
tako, da se izvaja za otroke in/ali mladostnike v vrtcih 
ali osnovnih šolah. Kadar je program zastavljen tako, 
da se izvaja v dijaških domovih ali srednjih šolah za 
dijake 1. letnika velja, da je razmerje enako, torej mora 
vlagatelj zagotoviti, da bo najmanj 80 % prijavljenega 
programa izvedenega v javnih zavodih, katerih ustano-
viteljica je država.

c) Velja za sklop B
1. Vlagatelj zagotavlja brezplačno sodelovanje jav-

nih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za 
otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih 
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programih za otroke in mladostnike prispevek za ude-
ležence simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če 
vlagatelj to argumentirano obrazloži.

2. Vlagatelj je v vlogi zagotovil, da bo najmanj 80 % 
prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, ka-
terih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zastavljen 
tako, da se izvaja za otroke in/ali mladostnike v vrtcih, 
ali osnovnih šolah. Kadar je program zastavljen tako, 
da se izvaja v dijaških domovih ali srednjih šolah za 
dijake 1. letnika velja, da je razmerje enako, torej mora 
vlagatelj zagotoviti, da bo najmanj 80 % prijavljenega 
programa izvedenega v javnih zavodih, katerih ustano-
viteljica je država.

d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja in 

usposabljanja za skupino/e pedagoških delavcev, ena 
skupina tvori najmanj pet udeležencev, program pa po-
teka najmanj 4 ure in največ 24 ur.

2. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne 
more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izje-
mo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.11, 3.12 
in 3.13.

3. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo pro-
grama, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje 
javnega zavoda.

4. Programa izobraževanja pedagoških delavcev 
ne smejo izvajati prostovoljci, razen izvajalci programa, 
prijavljenega pod 3.14.

5. Vlagatelj je v vlogi zagotovil, da bo najmanj 80 % 
prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, ka-
terih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zastavljen 
tako, da se izvaja za pedagoške delavce v vrtcih ali osnov-
nih šolah. Kadar je program zastavljen tako, da se izvaja 
za pedagoške delavce v dijaških domovih ali srednjih šolah 
velja, da je razmerje enako, torej mora vlagatelj zagotoviti, 
da bo najmanj 80 % prijavljenega programa izvedenega 
v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.

Pri tem mora vlagatelj upoštevati, da mora biti iz 
prijavljenega programa razvidno, da je večina pedago-
ških delavcev iz srednjih šol ali dijaških domov tistih, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo z dijaki 1. letnikov.

e) Velja za sklop D
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja 

in usposabljanja staršev, s katerim zagotavlja najmanj 
4 izvedbe izobraževanja in usposabljanja za skupino 
staršev v enem javnem zavodu ali izven njega v koledar-
skem letu. Posamezna izvedba izobraževanja in uspo-
sabljanja mora trajati najmanj 3 ure (vključena priprava 
in evalvacija po izvedenem srečanju). Vlagatelj mora 
zagotoviti v skupini najmanj 5 udeležencev.

2. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo pro-
grama, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje 
javnega zavoda.

3. Programa izobraževanja staršev ne smejo izva-
jati prostovoljci.

4. Vlagatelj je v vlogi zagotovil, da bo najmanj 80 % 
prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, 
katerih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zasta-
vljen tako, da se izvaja za starše otrok, ki so v vrtcih ali 
osnovnih šolah. Kadar je program zastavljen tako, da se 
izvaja za starše mladostnikov, ki bivajo v dijaških domo-
vih ali obiskujejo srednje šole velja, da je razmerje ena-
ko, torej mora vlagatelj zagotoviti, da bo najmanj 80 % 
prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, 
katerih ustanoviteljica je država.

Pri tem mora vlagatelj upoštevati, da mora biti iz 
prijavljenega programa razvidno, da je večina staršev iz 
srednjih šol ali dijaških domov tistih, katerih mladostniki 
so dijaki 1. letnikov.

IV. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tisti-

mi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki 
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih 
meril, se nahaja v razpisni dokumentaciji.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji raz-

pisanih programov za potrebe MOL za leto 2022 s po-
dročja preprečevanja zasvojenosti, je predvidena v višini 
294.200,00 EUR.

MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne vred-
nosti, namenjene realizaciji razpisanih programov, ter do 
znižanja dodeljene višine sredstev za programe v prime-
ru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku 
sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL 
za leto 2022.

MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa 
upoštevala dejstvo, da opravljanje javne službe oziroma 
stroški dela zanjo ne morejo biti sofinancirani, če je vla-
gatelj oseba javnega prava.

V kolikor bo vlagatelj izpolnjeval splošne in posebne 
pogoje za sofinanciranje, bo višina sofinanciranja odvi-
sna od priznane vrednosti celotnega programa s stra-
ni MOL, prejetih točk, števila vlagateljev, zagotavljanja 
sofinanciranja programov, ki se bodo izvajali v javnih 
zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL oziroma drža-
va (najmanj 80 % vsakega posameznega prijavljenega 
programa, ki se izvaja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih 
šolah, dijaških domovih, mora biti izvedenega v javnih 
zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL oziroma država).

V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev 
iz tega javnega razpisa odmerjena sredstva za pro-
grame, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje 
ter so dosegli zadostno število točk, presegala višino 
razpoložljivih sredstev, bo MOL sofinancirala programe 
na način sorazmernega zniževanja sredstev glede na 
število vlagateljev.

Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje 
z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 
23. člena ZProst za vsakega prostovoljca, vključenega 
v program.

Pri določanju celotne vrednosti programa mora vla-
gatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih preventiv-
nih programov upravičeni, če so s programom neposre-
dno povezani, so nujno potrebni za njegovo izvajanje 
in so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in 
izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu 
s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plača-
ni v obdobju porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih 
knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu 
z veljavnimi predpisi in se glasijo na vlagatelja.

V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so 
upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program 
in materialni stroški, ki so potrebni za neposredno izved-
bo programa.

MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe pri-
javljenega programa 20,00 EUR, za uro vsebinske pri-
prave programa ali njegovega vrednotenja 15,00 EUR, 
za organizacijo in koordinacijo pa 10,00 EUR, vendar 
največ do 800,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega 
programa.

Vlagatelj sme v okviru posameznega programa, 
ki spada v sklop A ali B, prijaviti le 1 tabor za otroke ali 
mladostnike. MOL bo za njegovo izvedbo odobrila naj-
več do 1.000,00 EUR, in sicer le za materialne stroške 
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izvedbe tega tabora. Ostali del prijavljenega programa 
bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa.

Stroški za najem prostorov za neposredno izved-
bo programa so upravičeni, kadar ni lastnica prostorov 
MOL ali če ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki 
javni zavod.

MOL bo priznala v letu 2022 za potne stroške zno-
traj prometa v mestnem in integriranem potniškem pro-
metu znesek ustrezne mesečne vozovnice glede na 
območje skladno s cenikom in shemo območij LPP 
oziroma ceno prevoza po območjih z uporabo kartice 
Urbana, kadar znesek ne bo presegal cene mesečne 
vozovnice v času izvajanja programa.

MOL bo priznala v letu 2022 stroške izdaje gradiv 
za udeležence v višini največ do 500,00 EUR v okviru 
celotnega prijavljenega programa.

MOL bo v letu 2022 priznala za potne stroške izven 
prometa v mestnem in integriranem potniškem prometu 
0,18 EUR na km ter največ do 400,00 EUR v okviru ce-
lotnega prijavljenega programa.

V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so 
upravičeni stroški:

– so s programom neposredno povezani;
– so nujno potrebni za njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju po-

rabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa 
hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za 
izplačilo sredstev;

– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in dru-
gih listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev in so 
v kolikor se ne uveljavljajo v celotnem znesku, na njih 
označeni deleži, ki se nanašajo na program;

– temeljijo na dokazilih o dejanski izvedbi – se-
znama udeležencev/liste prisotnosti, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije in šifriranega seznama udele-
žencev v sklopu A in B, kadar izvedba programa poteka 
izven javnega zavoda, dokazilo o izvedbi video konfe-
renc idr.;

– stroški prehrane in prevoza za prostovoljce – za 
katere je predviden sofinancer MOL;

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-

jev programa.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so 

neupravičeni stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– prijavljeni administrativni stroški, ki jih vlagatelj 

uveljavlja od MOL, če presegajo višino 5 % od zapro-
šene vrednosti sofinanciranja programa s strani MOL;

– stroški dela sodelujočih pri programu, če zanje ni 
realiziran način dela v programu, kot predvideva vloga 
na javni razpis;

– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 
osnovne dejavnosti vlagatelja (ogrevanje, voda, elek-
trika);

– materialni stroški za neposredno izvedbo progra-
ma – prijavljeni pod rubriko Ostali materialni stroški, ki 
presegajo 2,00 EUR za enega udeleženca na posame-
zno izvedbo programa;

– potni stroški, ki presegajo 400,00 EUR v okviru 
celotnega prijavljenega programa;

– stroški dela za organizacijo in koordinacijo, ki 
presegajo 800,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega 
programa;

– stroški izdaje gradiv za udeležence, ki presegajo 
500,00 EUR v okviru celotnega prijavljenega programa;

– stroški dela vseh sodelujočih pri programih, če 
le-ti nimajo sklenjenih pogodb z vlagateljem;

– stroški dela, če presegajo v okviru prijavljenega 
programa v sklopih A in B več kot 2 izvajalca sočasno 
na skupino ali razred oziroma enega izvajalca na sku-
pino do 5 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
oziroma enega in pol izvajalca na skupino, v katero je 
vključenih 6 ali več otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter več kot 1 izvajalca v sklopih C in D na eno 
skupino udeležencev;

– stroški izvedbe programa v sklopih C in D, če 
vlagatelj tekom izvajanja ne izkaže skupinske udeležbe 
najmanj 5 udeležencev na eno izvedbo programa;

– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, foto-
aparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup 
pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup 
programske opreme antivirusni in drugi programi itd.);

– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova 
prostorov, popravila itd.);

– amortizacija nepremičnin in opreme;
– materialni stroški, ki se navezujejo na nakup in 

ponudbo prehrane za udeležence, pogostitve in repre-
zentanco pri izvajanju programa, izjema so tovrstni ma-
terialni stroški, ki so potrebni za izvedbo tabora;

– nakup literature;
– stroški izdelave in/ali vzdrževanja spletne strani;
– izdaja gradiv, ki ni neposredno povezana z izva-

janjem programa;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju 

izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja, stroški promocije pri-

javljenega programa;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot 

sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali 

Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– stroški najemnine za prostor, ki ga ima vlagatelj 

v najemu od MOL;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo 

sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transpa-
rentnost namenskosti porabe sredstev.

MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovolj-
skega dela v programu (prostovoljsko delo v programu 
je delo posameznikov v programu brez plačila) v skladu 
z ZProst upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljske-
ga dela in vpisniku, ki v 21. členu določa, da je ocenje-
na vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega dela 
za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 
10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 
6,00 EUR.

Za vlagatelje sklopa C in D velja kot dokazilo 
o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal in s tem so-
financiral program, originalno pisno soglasje javnega 
zavoda o izvajanju programa, na katerem je naveden 
znesek doplačila.

Priznana vrednost programa s strani MOL bo izho-
dišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.

VI. Rok izvedbe programov/projektov: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022.

VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za vsak program posebej (če 

prijavlja več programov) za kandidiranje na javnem raz-
pisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 22. 10. 2021 do 
izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://eraz-
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pisisubvencije.Ljub ljana.si, povezava do nje pa tudi na 
spletni strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za 
program mora vlagatelj prijavni obrazec za vsak pro-
gram posebej natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno 
podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora pri-
ložiti vse zahtevane priloge.

Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga na-
tisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati 
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, 
in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021 (velja datum 
poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z enim prijavlje-
nim programom.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo 
zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.

Vloga za vsak posamezen program mora biti posla-
na priporočeno v zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami:

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Pre-
ventivni programi za otroke in mladostnike«

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Pre-
ventivni programi za otroke in mladostnike s težavami 
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu 
do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti«

Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Pre-
ventivni programi izobraževanja in usposabljanja pe-
dagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim 
kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedago-
škim in drugim delavcem iz različnih kolektivov«

Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Pre-
ventivni programi izobraževanja in usposabljanja star-
šev otrok in mladostnikov«.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog bodo od 22. 10. 2021 dalje na vo-
ljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljub-
ljana.si/si/pomoc/.

V primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, 
ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, 
vloge ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, bo 
MOL objavila navodila o nadomestnem načinu oddaje 
vloge in/ali morebitnem podaljšanju roka za oddajo vlog 
na spletni stran https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgr-
nitve-in-javne-objave/.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen in pravilno 
natisnjen prijavni obrazec, iz katerega je razvidna vsa 
zahtevana vsebina in podatki, ki so bili predhodno vne-
seni v elektronsko vlogo;

– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki 
jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije;

– če se bo program izvajal v javnih zavodih, soglas-
ja javnih zavodov, ki se nanašajo na ta prijavljen pro-
gram, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih 
zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;

– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, 
posebej za vsak program istega vlagatelja v svoji ovoj-
nici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega 
razpisa;

– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih 
v razpisni dokumentaciji;

– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena 
tako, kot je natisnjena iz aplikacije.

Če bo vlagatelj oddal več vlog za programe za 
posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem 
javnem razpisu, bo komisija v nadaljnjem postopku upo-

števala vlogo (ovojnico), ki je bila prej oddana. V prime-
ru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa 
bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo 
bo upoštevala v nadaljnjem postopku.

Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo 
elektronsko oddane, pravilno natisnjene in poslane po 
pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in 
na predpisan način, bodo zavržene.

Vloga je pravilno natisnjena, kadar je iz nje razvidna 
vsa zahtevana vsebina in podatki, ki so bili predhodno 
vneseni v elektronsko vlogo, vključno s kodo vloge.

Področna strokovna komisija za izbor programov 
bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza dru-
gemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot 
program v drugem sklopu, znotraj tega javnega razpisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo 

javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro-
čju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v Mestni 
občini Ljub ljana za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
strokovna komisija) pričela 9. 12. 2021 in ne bo javno. 
Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne 
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji delovni dan.

Pri odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja 
formalno popolnost vlog glede na njihovo ustrezno 
opremljenost, postopek oddaje in ustreznost zahteva-
nih predloženih dokumentov. V primeru formalno ne-
popolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od 
zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku 10 dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih 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 dolo-

čen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega 

javnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst 
zasvojenosti večje število vlog, kot je največje število 
vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni 
red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na 
evidentiranju s strani MOL,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih pri-
log, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega be-
sedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo do-
polnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem raz-
pisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,

– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, po-
trebnih za sofinanciranje,

– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril 
ocenjeni z 0 točkami,

– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na 
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 
merila, ne bodo izpolnjene.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III. in 
vloge vlagateljev, ki niso upravičenci do udeležbe pod 
točko III., ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.

MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu tega jav-
nega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se 
izteče rok za predložitev vlog.
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Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skla-
du z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja, zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in 
Splošno uredbo o varstvu podatkov.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ del razpisne 
dokumentacije lahko v tem roku zainteresirani vlagatelji 
osebno prevzamejo, in sicer pri Bredi Primožič Novak, 
vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna 
občina Ljub ljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izo-
braževanje, Odsek za projekte, Resljeva 18 (I. nadstro-
pje, soba št. 102), 1000 Ljub ljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

som dobijo zainteresirani:
– po telefonu: 306-40-35 vsak delovni dan v času 

uradnih ur MOL (Breda Primožič Novak)
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic.no-

vak@Ljub ljana.si.
Informativni dan bo za vse zainteresirane s podrob-

nejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije 
potekal v četrtek, 18. 11. 2021, preko aplikacije ZOOM. 
Vsi zainteresirani se lahko prijavite na srečanje na ele-
ktronski naslov: breda.primozic.novak@Ljub ljana.si – 
najkasneje do petka, 12. 11. 2021.

Opomba: V besedilu objave javnega razpisa upo-
rabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-1217/2021-11 Ob-3156/21
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 

v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem inte-
resu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Me-
stne občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno 
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2022  

in programov za obdobje od leta 2022 do 2024  
s področja mladinskega sektorja  

v Mestni občini Ljub ljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in pro-

jektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju 
Mestne občine Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) 
izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S podporo 
programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju 
nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim 
programom se uresničuje tretje poglavje Strategije Me-
stne občine Ljub ljana za mlade 2016–2025, »3. Mladin-
sko delo, programi in projekti za mlade«.

Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati 
pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig 
kompetenc in socialnih veščin ter povečati možnosti za 
kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje 
prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine 

mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj 
priložnostmi v družbi in skrbi za duševno zdravje mla-
dih. Drugi cilj razpisa je povezovanje mladinskih orga-
nizacij in organizacij za mlade z namenom spodbujanja 
mednarodnega sodelovanja in vključevanje v programe 
mladinskega dela na mednarodni ravni.

Kvantitativni cilj razpisa: z okvirno 100 podprtimi 
programi in projekti bomo v letu 2022 dosegli najmanj 
35.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj 
MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri 
izmed oblik neformalnega učenja.

Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega 
razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, 
ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se 
po metodah mladinskega dela ter organiziranega nefor-
malnega učenja in se nanašajo na naslednja področja:

Prednostni področji:
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– zdrav in aktiven način življenja mladih s poudar-

kom na duševnem zdravju mladih.
Ostala področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter 

krepitev njihovih socialnih veščin,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje 

zaposljivosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključe-

na celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki 
potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega 
in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih 
večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni ob-
seg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpol-
njenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Sestava 
projektne skupine mora biti takšna, da omogoča reali-
zacijo vseh predvidenih aktivnosti, naloge morajo biti 
jasno definirane ter ustrezno porazdeljene. Iz sestave 
projektne skupine mora biti razvidno, da ima ustrezne 
izkušnje s področja mladinskega dela ter da lahko vodi 
k zastavljenim ciljem. Program je dostopen javnosti in 
bo izveden v obdobju 2022–2024.

Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, 
zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in 
celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega 
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih 
prilog. Sestava projektne skupine mora biti takšna, da 
omogoča realizacijo vseh predvidenih aktivnosti, naloge 
morajo biti jasno definirane ter ustrezno porazdeljene. 
Iz sestave projektne skupine mora biti razvidno, da ima 
ustrezne izkušnje s področja mladinskega dela ter da 
lahko vodi k zastavljenim ciljem. Projekt je dostopen 
javnosti in bo izveden v letu 2022.

Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki de-
lujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po 
enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu 
o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti 
študentov, in drugo.

Mladi v Ljub ljani so mladostniki in mlade odra-
sle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 
29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se 
zadržujejo na območju MOL.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se 
mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo 
v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k raz-
voju skupnosti. Mladinsko delo temelji na vrednotah, nje-
gova temeljna načela pa so: prostovoljna udeležba mla-
dih; odgovarjanje na potrebe, interese ideje in izkušnje 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 167 / 22. 10. 2021 / Stran 2365 

mladih; aktivno vključevanje mladih v vse faze aktivnosti 
(načrtovanje, pripravo, izvedbo, evalvacijo); prispevati 
mora k osebnemu in socialnemu razvoju mladih pre-
ko neformalnega in priložnostnega učenja; spodbujati 
kritično razmišljanje in kreativnost, kot tudi človekove 
pravice, demokratične vrednote in aktivno državljanstvo.

Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okvi-
ru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo 
družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na 
način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Ura-
dni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so zaradi 
različnih okoliščin prikrajšani ali se srečujejo z večjimi 
ovirami pri svoji integraciji v družbo. V skupino uvršča-
mo osebe, ki se srečujejo z ovirami ali težavami kot so 
senzorna ali telesna oviranost, težave pri izobraževanju 
(mladi z nizkimi kvalifikacijami, slabim uspehom ipd.), 
ekonomske ovire (nizek življenjski standard), kulturne 
razlike (priseljenci, begunci, pripadniki etničnih manjšin), 
zdravstvene težave (duševne motnje, dolgotrajne zdra-
vstvene težave), družbene ovire (žrtve diskriminacije, 
osebe z asocialnim ali tveganim vedenjem, nekdanji 
storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog, mladi 
starši, samohranilci, sirote) in geografske ovire (osebe 
iz oddaljenih ali podeželskih področij).

Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpi-
sa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 
2 sklopov:

1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti (enoletni 
projekti ali triletni programi):

Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske 
aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov 
ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se 
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na obmo-
čju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša 
dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mla-
dinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno 
sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih 
delavcev.

1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih 
organizacij v MOL (enoletni program):

Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij 
v MOL pomeni njihovo povezovanje z namenom spod-
bujanja njihovega strokovnega sodelovanja in zagota-
vljanja podpore in storitev na celotnem območju MOL. 
Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za leto 
2022 in programov za obdobje od 2022 do 2024 s po-
dročja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljub ljana bo 
podprt največ en program mreženja, in sicer na področju 
spodbujanja mednarodnega sodelovanja in mednaro-
dnega mladinskega dela.

1.3. Sprememba projekta zaradi koronavirusa
Če izbrani projekt zaradi omejitev, povezanih s šir-

jenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavlje-
ni obliki, bo moral prijavitelj o tem obvestiti skrbnika/co 
pogodbe na MOL in uskladiti obseg ter vsebino projekta, 
ob upoštevanju v vlogi zastavljenih pedagoških ciljev 
in predvidene ciljne skupine.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali 
projektom le na enega od razpisanih področij.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zako-

nov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno 
z opredelitvijo v I. točki razpisa,

– so registrirani na območju MOL,

– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri 
programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom 
(obvezna izjava),

– so, če so bili pogodbeni partner MOL, v letih 2020 
in 2021 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna 
izjava),

– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi 
programa ali projekta ni evidentiran v kazenski eviden-
ci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),

– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni 
v letu 2022, programi pa v obdobju od 2022 do 2024 
(obvezna izjava),

– se zavežejo, da bodo ob zaključku projekta/pro-
grama v posameznem koledarskem letu, pristopile k iz-
polnjevanju skupinskega vprašalnika iz sistema Logbo-
ok, z namenom pridobivanja podatkov o kakovostnem 
mladinskem delu. Oddani vprašalniki (vsaj sedmih ude-
leženk oziroma udeležencev aktivnosti) bodo pogoj za 
izplačilo sredstev sofinanciranja (obvezna izjava),

– projekt/program je lahko sofinanciran le preko 
enega javnega razpisa MOL istočasno.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Ura-

da za mladino MOL za leto 2022 ne sme presegati 
6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več 
kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,

– posamezen prijavitelj se lahko prijavi z največ 
3 vsebinsko različnimi projekti ali programi, v naspro-
tnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,

– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo 
znotraj sklopa A v letu 2022 s strani Urada za mladino 
MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega 
izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih 
let, ki potekajo tudi v letu 2022.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:

– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovlje-
ne na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, 
ki ne izvajajo javne službe,

– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladin-
ske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,

– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več 
kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,

– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni za-
vodi, fundacije in ustanove,

– prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje največ 
70 % celotne vrednosti projekta ali programa, a ne za 
več, kot za 25.000 EUR,

– vse organizacije, članice mreže, morajo biti regi-
strirane na območju MOL,

– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum 
o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi 
podpisi odgovornih oseb sodelujočih organizacij in pri-
javiteljske organizacije v enem dokumentu (obrazec je 
sestavni del razpisne dokumentacije).

V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja ka-
terega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev 
za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofi-
nanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih 
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne 

pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo 
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavi-
telji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo 
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skupaj največ 95 točk pri prijavi projekta, pri prijavi tri-
letnega programa pa največ 110 točk. Ocena 0 točk pri 
posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma 
neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma 
programa.

Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:

1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa 

0 točk Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa.
1 točka Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in delno ustreza ciljem javnega razpisa. 
4–8 točk Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljem javnega razpisa. 
10 točk Projekt/program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično ustreza ciljem javnega 

razpisa. 

2. Naslavljanje prednostnih področij delovanja iz besedila javnega razpisa

3 točke Projekt/program utemeljeno naslavlja eno prednostno področje javnega razpisa.
5 točk Projekt/program utemeljeno naslavlja obe prednostni področji javnega razpisa.

3. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt

0 točk Prijavitelj slabo definira problematiko mladih in/ali predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega 
odgovora in/ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih programov/projektov. 

1 točka Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, vendar predlagani projekt/program ne ponuja 
ustreznega odgovora na problematiko ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih projektov/programov. 

4–8 točk Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, predlagani projekt pa ponuja ustrezen odgovor na 
problematiko in v primerjavi z obstoječimi programi prinaša dodano vrednost. 

10 točk Prijavitelj odlično definira problematiko mladih, predlagani projekt/program pa ponuja odličen odgovor 
na problematiko in je v primerjavi z obstoječimi programi inovativen in prinaša visoko dodano vrednost. 

4. Ustrezna usposobljenost izvajalske skupine projekta/programa (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem 
delu z mladimi)

0 točk Izvajalska skupina ni ustrezno usposobljena za predvideno vlogo.
1 točka Izvajalska skupina je zadovoljivo predstavljena, ima delno ustrezne izkušnje s področja mladinskega 

dela, naloge posameznih članic in članov so šibko opredeljene in sestava skupine omogoča zadovoljivo 
realizacijo načrtovanih aktivnosti in ciljev. 

4–8 točk Izvajalska skupina je ustrezno predstavljena, ima dobre izkušnje s področja mladinskega dela, naloge 
posameznih članic in članov so opredeljene in sestava skupine omogoča realizacijo načrtovanih 
aktivnosti in ciljev.

10 točk Izvajalska skupina je zelo dobro predstavljena, ima odlične izkušnje s področja mladinskega dela, 
naloge posameznih članic in članov so zelo jasno opredeljene in sestava skupine omogoča realizacijo 
načrtovanih aktivnosti in ciljev.

5. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta mladim in aktivne udeležbe mladih 

0 točk Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v projektu/programu 
ni predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena. 

1 točka Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le 
v nekaterih fazah projekta/programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.

3 točke Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena 
v večini faz projekta/programa, dostopnost projekta/programa mladim je ustrezno opredeljena in 
zagotovljena.

5 točk Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena 
v vseh fazah projekta/programa, dostopnost projekta/programa je odlično opredeljena in zagotovljena.

6. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje 

0 točk Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev. 
1 točka Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.

7. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter spremljanja izvajanja 

0 točk Metoda evalvacije ni ustrezna, saj ne omogoča merjenja napredka, spremljanja kakovosti izvedenih 
aktivnosti in rezultatov ter učinkovitega spremljanja porabe sredstev.

1 točka Metoda evalvacije je deloma ustrezna. Vloga šibko naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja 
načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje 
porabe sredstev.
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4–8 točk Metoda evalvacije je ustrezna. Vloga dobro naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja 
načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje 
porabe sredstev.

10 točk Metoda evalvacije je zelo ustrezna. Vloga odlično naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja 
načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje 
porabe sredstev.

8. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno. 
1 točka Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, vendar njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg 

vključenosti ni jasno predstavljen. Projekt/program je šibko skladen z glavnimi načeli prostovoljstva, 
prostovoljci ne predstavljajo pomembnega dela projekta/programa. 

3 točke Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg 
vključenosti je zadovoljivo predstavljen. Projekt/program je skladen z glavnimi načeli prostovoljstva, 
prostovoljci pa predstavljajo pomemben del projekta/programa.

5 točk Sodelovanje prostovoljcev je predvideno in njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg 
vključenosti je zelo dobro predstavljen. Projekt/program jasno vključuje glavna načela prostovoljstva, 
prostovoljci predstavljajo ključni del projekta/programa. 

9. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo.
1 točka Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo 

ter s sorodnimi organizacijami.
4–8 točk Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in 

povezovanje s sorodnimi organizacijami.
10 točk Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično 

povezovanje s sorodnimi organizacijami. 

Finančna konstrukcija:
10. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki 

programa so jasni in konkretni)

0 točk Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta. 
1 točka Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
5 točk Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt. 
10 točk Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt. 

11. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa

0 točk Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom/programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske 
stroške predvidenih aktivnosti.

3 točke Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom/programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih 
aktivnosti.

5 točk Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim 
projektom/programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih 
aktivnosti.

12. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa

0 točk Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8 EUR na aktivnost.
1 točka Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 EUR na aktivnost in je utemeljen.
3 točke Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 2 EUR na aktivnost) in 

utemeljen.
5 točk Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence. 

13. Kolikor je prijavitelj izvajal projekt ali program, podprt s strani MOL, s področja mladinskega sektorja v letu 
2021, je v skladu s pogodbo o sofinanciranju, Ljub ljanski mreži info točk za mlade, v roku posredoval informacije 
o vseh podprtih projektih in programih.

5 točk Da 

Dodatni merili za sofinanciranje triletnih programov (lokalne mladinske aktivnosti)
14. Dostopnost programa 

0 točk Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno 
opredeljeno, katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.

4–8 točk Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8-krat na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno 
skupino mladih. 

10 točk Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5-krat na teden, in odlično nagovarjajo 
ciljno skupino mladih. 
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15. Vizija triletnega programa

0 točk Program ne predvideva nadgradnje v letih 2023 in 2024.
3 točke Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni.
5 točk Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni.

Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni 

projekti)
Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih orga-

nizacij v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili 

najmanj 66 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu 
razpisu, uvrščeni dovolj visoko.

Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in 
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:

Št. zbranih 
točk

Predviden odstotek sofinanciranja
od višine sredstev, ki jih prijavitelj 

pričakuje s strani Urada za mladino
66–78 50
79–88 80
89–95 100

V okviru sklopa B bo izbran največ 1 projekt.
2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni 

programi)
Pogoja za sofinanciranje triletnega programa v letih 

od 2022 do 2024 sta:
1. pridobitev najmanj 74 točk v okviru skupnih meril 

ter;
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih me-

ril, ki zadevata triletne programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projek-

tov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za 
večletno obdobje v sklopu A (lokalne mladinske aktiv-
nosti) ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju 
od leta 2022 do 2024, jo bo v nadaljevanju obravnavala 
kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2022.

Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in 
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:

Št. zbranih 
točk

Predviden odstotek sofinanciranja od 
višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje 

s strani Urada za mladino
84–90 50
91–99 80

100–110 100

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

realizaciji projektov in/ali programov na tem javnem raz-
pisu, za leto 2022, znaša 280.000 EUR. Višina sredstev 
za sofinanciranje triletnih programov za leti 2023 in 2024 
bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za po-
samezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v prora-
čunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij 
v letih 2023 in 2024, od ocene izvajanja dogovorjenega 
obsega programa v preteklem letu in od ocene program-
skega načrta za posamezno proračunsko leto.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2022.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022 
tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem skle-
nila večletno pogodbo za obdobje od 2022 do 2024. 

Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 
2022 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.

VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upra-

vičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, 

so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so 
v skladu s cilji projekta/programa,

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila 

o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti 
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,

– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sred-
stev,

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah,

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinan-

cerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upra-

vičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno iz-

vedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pi-

sarniške opreme itd.),
– stroški investicijskega vzdrževanja (npr. obnova 

prostorov, popravila itd.),
– stroški amortizacije nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis in
– stroški pogostitev ob projektnih/programskih ak-

tivnostih, ki presegajo 5 % vrednosti zaprošenih sredstev 
projekta/programa.

VIII. Obvezne priloge
Sklop A:
– Reference vodje projekta/programa iz katerih iz-

haja ustrezna usposobljenost za vodenje projekta/pro-
grama.

Sklop B:
– Reference vodje projekta/programa iz katerih iz-

haja ustrezna usposobljenost za vodenje projekta/pro-
grama,

– Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacija-
mi z originalnimi podpisi odgovornih oseb sodelujočih 
organizacij.

IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za kandidiranje na javnem 

razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si, povezava 
do nje je tudi na spletni strani MOL (www.Ljub ljana.si).

Če se prijavlja za več projektov oziroma progra-
mov, mora za vsakega posebej vnesti vlogo v spletno 
aplikacijo.

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge pro-
jekta oziroma programa, mora prijavitelj prijavni obrazec 
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iz aplikacije za vsako vlogo posebej zaključiti, natisniti 
ter ga lastnoročno podpisati in žigosati za vsako vlogo 
posebej. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zah-
tevane priloge.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga 
natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi pri-
logami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, in sicer 
najkasneje do vključno 2. 12. 2021. Za pravočasne bodo 
štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s pri-
poročeno pošto do 24. ure.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije 
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu 
http://erazpisisubvencije.Ljub ljana.si/si/pomoc/.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani 
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplika-
cije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko 
prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki 
bo objavljen na spletnih straneh MOL in jih MOL pošlje 
s priporočeno pošiljko, tako kot je opredeljeno v razpisni 
dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način 
oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upo-
števala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji 
obveščeni na spletni strani MOL.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni 
razpis s področja mladinskega sektorja,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno 
razpisno področje,

– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 
tega besedila razpisa.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana s pripo-
ročeno pošiljko v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
»Ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja 
na prednji strani ovojnice. Na ovojnici mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi 
oznakami:

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska 
aktivnost«

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih 
organizacij«

Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo 
elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s pri-
poročeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan 
način, bodo zavržene.

X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne 

bo javno, se bo pričelo 6. 12. 2021. Če se zaradi velike-
ga števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjklji-
vo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni 
dopolnijo.

XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predlogov strokovne komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, 
o pritožbi zoper te sklepe pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v IX. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva 

besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter 

ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepo-
polne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za 
posamezno razpisno področje,

– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, 
potrebnih za sofinanciranje in ki ne bodo, glede na raz-
položljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu 
razpisu, uvrščene dovolj visoko,

– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje 
ocenila kot neustrezne,

– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere 
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo 
izpolnjene,

– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od 
izključujočih meril prejele 0 točk.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka 
roka za predložitev vlog.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za 
vsako razpisno področje je od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 
12. ure ali po e-pošti.

– tel. 01/306-48-38, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljub ljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kan-

didiranja na razpisu bo potekal 10. 11. 2021, ob 11. uri, 
v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 611-4/2021-1 Ob-3157/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s 5. členom 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 
za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ura-
dni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o strokov-
nih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20), Mestna občina 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, na spletni strani Me-
stne občine Ljub ljana (https://www.Ljub ljana.si/sl/razpi-
si-razgrnitve-in-javne-objave/) objavlja Javni razpis za 
izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2022 sofi-
nancirala Mestna občina Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 611-5/2021-1 Ob-3158/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s 5. členom 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Uradni list RS, št. 173/20), Mestna ob-
čina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana (https://www.Ljub ljana.si/sl/raz-
pisi-razgrnitve-in-javne-objave/) objavlja Javni razpis 
za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju 
festivali, ki jih bo v letih 2022 in 2023 sofinancirala 
Mestna občina Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 622-0004/2021-2 Ob-3159/21
Občina Komen na podlagi določil Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Odloka o razglasitvi naravnih znameni-
tosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Se-
žana (Uradne objave, št. 13/92) in Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19, 
3/21) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v opremo v objektih 

nepremične sakralne kulturne dediščine v Občini 
Komen v letu 2021

1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Ko-
men.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij 
v opremo v sakralnih objektih v Občini Komen v letu 
2021, ki so v skladu z Odlokom o razglasitvi naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Ob-
čine Sežana razglašeni kot umetnostni ali arhitekturni 
spomeniki lokalnega pomena.

3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki 
sakralnih objektov na območju Občine Komen.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– objekt je razglašen kot umetnostni ali arhitekturni 

spomenik lokalnega pomena in se nahaja na območju 
Občine Komen,

– predlagatelj mora imeti zagotovljena sredstva 
v višini najmanj 50 % vrednosti investicije,

– priloženo mora biti kulturnovarstveno soglasje Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

5. Merila za sofinanciranje: Občina Komen bo sofi-
nancirala investicijo v opremo tistih prijaviteljev, ki bodo 
izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Delež 
sofinanciranja Občine Komen posamezne investicije 
znaša največ 50 % vrednosti investicije, in sicer soraz-
merno s številom prijav ter višino zagotovljenih sredstev 
v proračunu Občine Komen. Prijavitelji so dolžni ob pri-
javi priložiti tri ponudbe za investicijo v opremo. Občina 
Komen bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije 
upoštevala najugodnejšo ponudbo.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanci-

ranju investicij v opremo v letu 2021, je 8.250,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 

180201 'Sofinanciranje obnove premične in nepremične 
sakralne kulturne dediščine po razpisu'.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2021.

8. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lah-

ko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.ko-
men.si/objave/razpisi ali v sprejemni pisarni Občine Ko-
men v poslovnem času občinske uprave.

9. Rok za oddajo vlog: rok za prijavo na javni razpis 
je 5. 11. 2021.

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

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

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen, v zapečatenem ovitku 
z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni 

razpis – Investicija v opremo v sakralnih objektih 2021«. 
Na hrbtni strani mora biti naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
v sprejemni pisarni Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlaga-
telji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema 
poziva k dopolnitvi vloge.

Obrazce za prijavo na razpis lahko dvignete v spre-
jemni pisarni Občine Komen. Razpis in obrazci so do-
segljivi tudi preko spletne strani Občine Komen: www.
komen.si/objave/razpisi

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem 
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način so-
financiranja

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kul-
turne dediščine na območju Občine Komen v letu 2021 
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine 
Komen.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali 
nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno 
dopolnjene, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo ne-
odprte vrnjene prijaviteljem.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava 
izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odo-
britvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja 
posamezne investicije.

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o so-
financiranju investicij v opremo v objektih nepremične 
sakralne kulturne dediščine v Občini Komen v letu 2021.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 431-17/2021 Ob-3161/21
Na podlagi 44. člena Zakona o javno zasebnem 

partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in po-
kopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) 
in 31. člena Odloka o predmetu in pogojih za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne 
dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini 
Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 13/21) in Odloka o pokopališkem redu v Občini 
Središče ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob 
Dravi št. 13/21) se objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe in izvedbo pokopališke 

dejavnosti
Naročnik: Občina Središče ob Dravi.
1. Predmet koncesije:
– podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokal-

ne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogreb-
ne službe na območju Občine Središče ob Dravi.

– izvajanja pokopališke dejavnosti.
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2. Vrsta postopka: postopek javnega naročanja – 
odprti postopek.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let po 
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sre-
dišče ob Dravi www.sredisce-ob-dravi.si.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave predložiti v določe-

nem razpisnem roku preko portala EJN.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 15. no-

vembra 2021 do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih 

v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, 
prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma 
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je do določenega datuma 
in ure vložena v elektronski sistem EJN https://ejn.gov.si/

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na 

portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/

Naročnik bo vse odgovore na postavlje-
na vprašanja objavil na portalu javnih naročil 
https://www.enarocanje.si/

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred po-
tekom roka za oddajo prijave spremeni in dopol-
ni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obli-
ki »dopolnila« objavljena na portalu javnih naročil 
https://www.enarocanje.si/

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 

za predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 

obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpi-
sno dokumentacijo.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Središče ob Dravi
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Su KS 186/2021-2 Ob-3141/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-

volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški 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 po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča 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 po-
stopku, 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som 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 iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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.

Razpisi delovnih mest

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 188/2021-2 Ob-3142/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 sodniški mesti okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča 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 po-
stopku, 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som 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 iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
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podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 187/2021-2 Ob-3143/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-

volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški 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 po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča 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 po-
stopku, 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: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som 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 iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva 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 prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
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.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3150/21
Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška 

cesta 15, 2000 Maribor, na podlagi sklepa, sprejetega 
na 1. redni seji Sveta zavoda OŠ Maksa Durjave Mari-
bor z dne 29. 9. 2021, razpisuje delovno mesto

ravnatelja (m, ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 14. 3. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor, Ruška 
cesta 15, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja – Ne odpiraj«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor

 Ob-3182/21
Na podlagi 58., 53. in 53.a člena Zakona o orga-

nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP 
– 2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – Zvaj 
in 123/21) Svet javnega zavoda Šolski center Ljub ljana, 
Aškerčeva 1, 1000 Ljub ljana, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice
Srednje strojne in kemijske šole

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
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o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje šole.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 3. 2022.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovoj-
nici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljub-
ljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Razpis 
za ravnatelja/-ico Srednje strojne in kemijske šole«.

Prijava mora vsebovati:
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, na-

zivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem 
izpitu (ni pogoj za imenovanje),

– program vodenja organizacijske enote za man-
datno obdobje,

– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek 
življenjepis,

– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni 
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi ka-
znivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a 
zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kazni-
vega dejanja (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Svet Šolskega centra Ljub ljana
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Št. 478-69/2021 Ob-3170/21
Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zako-

na o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart 
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa na-
kupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za 
leto 2021, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart 
na seji dne 17. 12. 2020, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje sta nepremičnini v lasti Občine 

Lenart, ob Partizanski cesti – S-4. Prodajata se parcela 
št. 9/5 v izmeri 3565 m2 in parc. št. 14/2 v izmeri 600 m2, 
skupna površina 4165 m2, obe k.o. 532 Lenart v Slov. 
goricah. Obe nepremičnini se prodajata skupaj.

Izklicna cena nepremičnin skupaj znaša 
188.000,00 eur in ne vsebuje 22 % DDV. DDV plača kupec.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mes-
to Lenart (MUV št. 8/14 – novela, 20/14 in 16/18) in 
Državni lokacijski načrt načrt za AC na odseku Lenart 
– Spodnja Senarska (Uradni list RS, št. 109/04, 33/07 
– ZPNačrt).

Do konca meseca maja 2022 bo za to območje 
sprejet Občinski prostorski načrt, s predvideno stano-
vanjsko-obrtno dejavnostjo.

III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata po načelu »videno-ku-

pljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-
bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, 
in sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. 
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani 
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.

6. Po plačilu kupnine v celoti, kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).

Druge objave

– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-
nega razpisa (priloga št. 2).

– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).

– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-
ne cene.

– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo je 60 dni 

od roka za prejem ponudb.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-

čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponu-
dnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med 
prejetimi ponudbami več ponudnikov, bodo s ponudniki 
izvedena še pogajanja (glede cene – licitacija).

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe 
o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, ddv ter 
stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Ku-
pec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom 
le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremem-
be lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na 
oglasni deski Občine Lenart in spletni strani Občine 
Lenart.

VIII. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 9. 11. 
2021 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2021 ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
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IX. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 02/729-13-22.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si.

Občina Lenart
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Št. 02110-129/2021-2 Ob-3152/21
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-

va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.) v povezavi z Zakonom 
o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, 
št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da 
so pravni nasledniki po verjetno umrlih Ani Furlan, roj. 
Krševan, Korp 171, Branik in Terezi Rupnik, roj. Mrevlje, 
Branik, lastnicah parcele 4618/5 v katastrski občini 2336 
Branik, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica 
v Uradnem listu RS in na e-oglasni deski Geodetske 
uprave Republike Slovenije ter vstopijo v postopek geo-
detske storitve izdelave elaborata ureditve meje parcele 
4618/6 s sosednjo parcelo 4618/5 v katastrski občini 
2336 Branik, ki ga vodi geodetsko podjetje oziroma 
samostojni podjetnik GEODELA Marko Breščak s.p., 
Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domne-
va, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovlje-
no katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 14. 10. 2021

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 110/2019 Os-2927/21

Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Paul Bordon, 1 Warrath Drive, Hope 
Valley, SA 5090 South Australia, 2. Laura Boucher, 59 
Elisabeth, St. Adelaide, SA 5000 South Australia, 3. Ro-
bert Marchi, 20 Monmouth Road, Bestbourne Park, 
SA 5041 South Australia, 4. Vladimir Vescovo, 5 Queen 
Street, Myrtleford, 3737, Victoria, Avstralija, ki jih vse 
zastopa Janez Starman, odvetnik v Kopru, zoper na-
sprotne udeležence: 1. Giuseppe Bordon, 32 Esplan-
dde, 4208 Jacobs Well, Australija, 2. Aldo Crevatin, Via 
della Ginnastica 35, Trst, Italija, 3. Giacomini Oliviero, 
Via della Stazione 11, Milje, Italija, 4. Marija Maher, Elerji 
21/b, Škofije, 5. Janez Gaberšek, Elerji 21/b, Škofije, 
6. Massimo Lando, Elerji 21/b, Škofije, ob sodelovanju 
udeležencev postopka: 1. Javno podjetje Marjetica Ko-
per d.o.o., Ulica 15. maja 4, Koper, 2. Republika Slove-
nija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Dr-
žavno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek 
v Kopru, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom 
opr. št. N 110/2019 z dne 10. 9. 2021, postavilo prvemu 
nasprotnemu udeležencu Giuseppe Bordonu začasno 
zastopnico, odvetnico Nastjo Gojtan iz Kopra.

Začasna zastopnica je bila prvemu naspro-
tnemu udeležencu postavljena na podlagi prvega 
odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1), ki določa, da sodišče postavi začasnega za-
stopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki nima po-
oblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo prvega 
nasprotnega udeleženca zastopala vse dotlej, dokler 
prvi nasprotni udeleženec 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 Kopru
dne 10. 9. 2021

N 88/2020-29 Os-3067/21

V nepravdnem postopku, ki teče pred Okrajnim 
sodiščem v Kranju na podlagi predloga NUS d.o.o., 
Miheličeva cesta 10, Ljub ljana, ki ga zastopa Renata 
Gradišar, odvetnica v Ljub ljani, proti nasprotnim ude-
ležencem: 1. Marcos Novak, Brasilia 410 Rio Negro, 
AR 8400 Bariloche, Argentina, in 12 de Octubre 1591, 
8400 Bariloche, Argentina, 2. Marija Novak, 42 Eriksda-
ke Road, Etobicoke Ontario, CA M9C 2B7 Etobicoke, 
Kanada, 3. Olga Novak, Lethbridge, Alberta, Kanada, 
4. Ana Mrak, Lethbidge, Alberta, Kanada, za razdelitev 
solastne stvari, je sodišče s sklepom opr. št. N 88/2020 
z dne 4. 8. 2021 navedenim nasprotnim udeležencem 
postavilo začasno zastopnico, odvetnico dr. Matejo Liko-
zar Rogelj, Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj.

Začasna zastopnica, postavljena na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-

Objave sodišč

stopku – ZPP, bo tožene stranke zastopala v postopku 
vse do takrat, dokler tožene stranke ali njihov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika (84. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 8. 2021

III N 1913/2020 Os-2805/21

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predla-
gatelja CSD Ljub ljana, Enota Ljub ljana Vič Rudnik, Tr-
žaška cesta 40, Ljub ljana, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Slađana Jeremić, EMŠO: 1801984505163, Cesta 
v Gorice 29, Ljub ljana, 2. Senad Šabotić, z neznanim 
prebivališčem, zaradi ustavitve zavodskega ukrepa, 
o postavitvi začasnega zastopnika drugemu nasprotne-
mu udeležencu, dne 26. avgusta 2021 sklenilo:

Za začasnega zastopnika drugega nasprotnega 
udeleženca se imenuje odvetnik Domen Krištof, Miklo-
šičeva cesta 30, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 8. 2021

II N 551/2020 Os-2809/21

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 
svetovalki Manci Ambrožič, v nepravdni zadevi predla-
gatelja Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šu-
bičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Slađana Jeremić, EMŠO: 1801984505163, Cesta 
v Gorice 29, Ljub ljana, 2. Senad Šabotić, z neznanim 
prebivališčem, zaradi predloga za določitev preživnine, 
o postavitvi začasnega zastopnika drugemu nasprotne-
mu udeležencu, dne 26. avgusta 2021 sklenilo:

Za začasnega zastopnika drugega nasprotnega 
udeleženca se imenuje odvetnik Domen Krištof, Miklo-
šičeva cesta 30, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 26. 8. 2021

II N 1457/2020 Os-2843/21

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Klemnu Šuligoju, v nepravdni zade-
vi predlagateljice Velide Glamočić, Ribnik 18, Trbovlje, 
EMŠO: 2104986505420, ki jo zastopa Sašo Ostrožnik 
ml., odvetnik v Trbovljah, zoper nasprotnega udeležen-
ca Merisa Felić, Dorfbachweg 35, 5035 Unterentfelden, 
Švica, EMŠO: 0904984500048, zaradi zvišanja preživ-
nine in spremembe stikov, o imenovanju začasne zasto-
pnice, 9. julija 2021 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Merisu Feliću se postavi 
začasna zastopnica, odvetnica Mirjana Kožuh, Dalma-
tinova ulica 5, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 7. 2021

0294 I 278/2020 Os-2990/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi 
upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 167 / 22. 10. 2021 / Stran 2379 

interesno združenje, ki ga zastopa Larisa Primec Gene-
rali d.d., Kržičeva ulica 3, Ljub ljana, zoper dolžnika Iva-
na Biber, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, zaradi izterjave 
denarne terjatve, dne 6. 7. 2021 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Biber Ivanu, 
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, postavi začasnega za-
stopnika odvetnika Stojana Zorna iz Nove Gorice, Ulica 
tolminskih puntarjev 4, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni 
zadevi z opr. št. I 278/2020, vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 400/2020 Os-2949/21
Zapuščinska zadeva: po pok. Todorju Iliću, roj. 

30. 5. 1959, nazadnje stanujočem Kraljeva ulica 19, 
Koper, ki je umrl dne 23. 7. 2020.

V predmetni zapuščinski zadevi so se dediči prvega 
in drugega dednega reda dedovanju odpovedali, zato 
bi kot dediči v poštev prišli zapustnikovi stari starši ozi-
roma njihovi potomci (tete in strici zapustnika oziroma 
bratranci in sestrične).

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 9. 2021

D 363/2018 Os-2950/21
Zapuščinska zadeva: po pok. Nevi Lazar, roj. 

26. 10. 1951, nazadnje stanujoči Brutija 21, Umag, 
R Hrvaška, ki je umrla dne 10. 9. 1979.

V predmetni zapuščinski zadevi sodišču je sodišče 
ugotovilo, da je zapustnica ob smrti bila razvezana, ime-
la pa je dva sinova Evgena Furlaniča ter Elvisa Furlani-
ča, ki bi prišla v poštev kot dediča prvega dednega reda. 
Elvis Furlanič je umrl samski in brez otrok, Evgen Furla-
nič pa je umrl poročen z Vesno Furlanič, roj. Dimitrijević, 
roj. 3. 12. 1976, katere zadnje znano prebivališče je bilo 
na naslovu Šolska ulica 5, Izola oziroma sedaj Klisurica, 
Ker njeno prebivališče ni znano, ji je sodišče postavilo 
začasno zastopnico.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Dedinji Vesni Dimitrijević je sodišče postavilo začasno 
zastopnico odv. mag. Tino Podgornik.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 9. 2021

D 191/2019 Os-2815/21
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 

D 191/2019 vodi zapuščinski postopek po pokojni Štefa-
niji Petrovič, roj. dne 12. 12. 1932, umrli dne 17. 2. 2019, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Belski Vrh 94, Zavrč.

V zapuščino spadajo: nepremičnine parc. št. 528, 
527/1, 526/2, 525/1, 524/1, 523, 522/2, 522/1 in 525/4, 

vse k.o. 464 – Belski Vrh, last pokojne do celote, nepre-
mičnina parc. št. 527/2, k.o. 464 – Belski Vrh, last pokoj-
ne do 8/10, denarna sredstva na TRR pri Novi KBM d.d. 
v znesku 2.514,43 EUR na dan 23. 4. 2019, neizplačana 
pokojnina pri ZPIZ Slovenija v znesku 352,13 EUR, pri-
glašena terjatev Občine Zavrč v višini 8.242,95 EUR iz 
naslova doplačevanja institucionalnega varstva.

S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in druge-
ga odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva de-
diče zapustnice, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne 
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica 
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 8. 2021

D 748/2015 Os-2864/21
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 

postopek po pokojni Eriki Michelitsch, rojeni 1. 9. 1942, 
umrli 19. 11. 2015, nazadnje stanujoči Muretinci 45a, 
v katerem je bilo ugotovljeno, da gre za zapuščino brez 
dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Repu-
blika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustnikovih obveznostih.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 9. 2021

D 137/2019 Os-3023/21
V zapuščinski zadevi po pok. Francescu Pancrazi, 

pok. Pietra, roj. 28. 9. 1925, nazadnje bivajoč Dolina pri 
Trstu 263, Republika Italija, ki je umrl 3. 5. 2015, v ze-
mljiški knjigi vpisan kot Francesco pok. Pietra Pancrazi, 
Dolina pri Trstu 263, 34018 Dolina, Italija, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
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maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 144/2019 Os-3024/21
V zapuščinski zadevi po pok. Ivanu Bernetiču, pok. 

Antona, nazadnje bivajoč Ocizla št. 1, 6240 Kozina, 
ki je umrl 13. 12. 1936 – star 81 let, v zemljiški knjigi 
vpisan kot Ivan pok. Antona Bernetič, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 187/2019 Os-3025/21
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Metlika, poročeni 

Pečar, nazadnje bivajoči Petrinje št. 4, 6240 Kozina, ki je 
umrla 3. 5. 1924 – stara 76 let, v zemljiški knjigi vpisana 
kot Ana ml, od Ivana pok. Antona Metlika, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 

2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 123/2019 Os-3026/21
V zapuščinski zadevi po pok. Ivanu Bernetiču, pok. 

Josipa, roj. 12. 12. 1835, nazadnje stanujoč Ocizla 16, 
6240 Kozina, ki je umrl 7. 5. 1915 v Ocizli, v zemljiški 
knjigi vpisan kot Ivan pok. Josipa (Piko) Bernetič, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 31/2020 Os-3027/21
V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Bernetič, po-

ročeni Guštin, roj. 2. 5. 1896, Ocizla št. 37, umrla 6. 8. 
1983 v Sydneyu, Avstralija, v zemljiški knjigi vpisana kot 
Marija pok. Luka, žena Jakoba Guština Bernetič, Via 
Romagna 2, Trst, Italija, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upni-
kom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
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mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 44/2020 Os-3028/21
V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Uršiču, pok. 

Andreja, roj. 10. 1. 1854, nazadnje bivajoč Dobravlje 
št. 10/26, 6210 Sežana, ki je umrl 28. 11. 1937, v zemlji-
ški knjigi vpisan kot Anton od Andreja Uršič, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 183/2019 Os-3029/21
V zapuščinski zadevi po pok. Andreju Metlika, pok. 

Antona, nazadnje bivajoč Petrinje št. 8, 6240 Kozina, 
ki je umrl 15. 7. 1931 – star 70 let, v zemljiški knjigi 
vpisan kot Andrej pok. Ivana Metlika, gre za zapušči-
no brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-

mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 9. 2021

D 88/2021, D 89/2021, D 90/2021 Os-2845/21
Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu so v teku za-

puščinski postopki po pokojnih: Antonie (Antoniji) Ring, 
rojeni Domevšček, rojeni leta 1916, s stalnim prebiva-
liščem na naslovu Katharinenstrasse 3, 47169, Duis-
burg, Nemčija (natančen datum smrti ni poznan), Angeli 
Müller, rojeni Domevšček, rojeni 20. 12. 1913, s stalnim 
prebivališčem na naslovu Wielandstr. 23-25, Dinslaken, 
Nemčija, ki je umrla 20. 3. 2003 in Rossini Ebrl, rojeni 
Domevšček, s stalnim prebivališčem na naslovu Lecher-
strasse 5, München 70, Nemčija, ki je umrla 23. 3. 1987.

Imenovane so bile sestre, hčerke pokojne Kristine 
Domevšček.

Ker sodišče od pristojnih nemških organov ni uspe-
lo pridobiti podatkov o tem, ali so bili po pokojnih iz-
vedeni zapuščinski postopki oziroma kdo so dediči po 
pokojnih, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju – 
ZD poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
treh zgoraj imenovanih, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica.

Če se po preteku tega roka ne bo javil noben dedič, 
bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike 
Slovenije in jo izročilo pristojnemu organu Republike 
Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 9. 2021

Kolektivni delovni spori

X Pd 179/2021 Os-3153/21
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 

51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (v na-
daljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem: Policijski sindikat Slovenije, matična št.: 
5383986000, Štefanova ulica 2, Ljub ljana in naspro-
tnim udeležencem: Republika Slovenija, matična št.: 
5854814000, Gregorčičeva 20, Ljub ljana, zaradi: kršitve 
kolektivne pogodbe.

1 Uradni list RS, št. 10/04.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 18. 1. 2022 ob 11. uri, soba št. 1/I, Delovno 
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 13. oktobra 2021.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 10. 2021
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Spričevala preklicujejo

Kokolj Borjan, Dunajska cesta 144a, Ljub ljana, di-
plomo, izdala Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 2010. 
gnj-343587

Petković Iva, Chaussée d'Alsemberg 528, 1180 
Uccle, Belgium, diplomo št. 21090430, izdajatelj Univer-
za v Ljub ljani, Fakulteta za družbene vede, leto izdaje 
2013. gnc-343594

Drugo preklicujejo

Adamov Đurica s.p., Ravnica 1, Novo mesto, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, št. 615132, izdano na ime Đurica Adamov, izda-
jatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto izdaje 2000. 
gnh-343589

CUFI PLUS d.o.o., Dolenjska cesta 242B, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009783014, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Mićević Vaso. gnd-343593

Golob Žan, Cesta IX. korpusa 11, Ajdovščina, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon Ajdovšči-
na, št. 2778326035102. gne-343592

IBAX d.o.o., Stegne 3, Ljub ljana, izvod licence, 
št. GE012332/08886/005, za vozilo reg. št. LJ 65 GRH, 
veljavnost do 27. 11. 2025. gnb-343595

Preklici

IBAX d.o.o., Stegne 3, Ljub ljana, izvod licence, 
št. GE012332/08886/004, za vozilo reg. št. LJ 87 KBG, 
veljavnost do 27. 11. 2025. gnz-343596

IBAX d.o.o., Stegne 3, Ljub ljana, izvod licence, 
št. GE012332/08886/003, za vozilo reg. št. SG CZ-465, 
veljavnost do 27. 11. 2025. gny-343597

JSKD, Štefanova ulica 5, 1000 Ljub ljana, žig Tro-
dat Printy 4923, velikosti 30x30 mm, z napisom »JAVNI 
SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JSKD OB-
MOČNA IZPOSTAVA PTUJ«. Ob-3160/21

NIKOTRANS & BEGRAD d.o.o., Savska 
loka 23, Kranj, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500059835000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Dragomir Zbiljić. gnf-343591

OBLAK MGT d.o.o., Sinja Gorica 70, Vrhnika, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500013692002, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Tomaž Oblak. gni-343588

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 13 
Petrol d.d., Ljub ljana 1000 Ljub ljana, Dunajska cesta 50. 
gnl-343585

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50, Ljub ljana, štampiljko pravokotne oblike z vse-
bino: PETROL 13/a Petrol d.d., Ljub ljana 1000 Ljub ljana 
Dunajska cesta 50. gnk-343586

RONITA d.o.o., Šmartinska cesta 58A, Ljub ljana, 
taksi nalepko, št. G010984/07062/001, veljavnost do 
13. 11. 2024. gnm-343584

Semenič David, Podbreg 33b, Podnanos, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500013998002, izdal Cetis 
Celje d.d. gng-343590
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