Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2021.12.24 10:53:50 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

202

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

24. 12. 2021

ISSN 1318-9182

Leto XXXI

Javni razpisi
Ob-3685/21
Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje programov
in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe
prostora programom Letnega programa športa
v MOM za leto 2022,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 184/21 dne
26. 11. 2021 in št. 194/21 dne 10. 12. 2021.
V poglavju 5.I Prostočasna športna vzgoja otrok
in mladine, Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok,
se v programu b. Zlati sonček in Krpan spremeni prvi
odstavek tako, da se glasi: »Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih športnih
dejavnosti s področja drsanja na ledu, planinstva in kolesarstva v mariborskih osnovnih šolah.«
V poglavju 5.I Prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine, Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok, se
v programu d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, spremeni:
– prvi odstavek tako, da se glasi:
»Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti osnovnošolskih športnih tekmovanj v:
– individualnih športnih panogah: atletika-stadionska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, namizni tenis, šah, streljanje in športno plezanje.
– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka,
odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in
košarka 3 na 3.«,
– druga alineja posebnih pogojev tako, da se glasi:
»– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis,
volonterstvo);«.
V poglavju 5.I Prostočasna športna vzgoja otrok
in mladine, Prostočasna športna vzgoja mladine, se
v programu b. Šolska športna tekmovanja za mladino,
spremeni:
– prvi odstavek tako, da se glasi:
»Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:
– individualnih športnih panogah: atletika-stadionska, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu,
streljanje, športno plezanje.
– kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka,
odbojka, odbojka na mivki, rokomet.«,
– druga alineja posebnih pogojev tako, da se glasi:

»– ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni
podjetnik, zasebni športni delavec, študentski servis,
volonterstvo);«.
V poglavju 13. Način predložitve in rok za predložitev vlog, se spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2022«, in
sicer najkasneje do vključno 7. 1. 2022 (velja datum
poštnega žiga).«
V poglavju 14. Datum odpiranja vlog, oddanih po
pošti, se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 10. 1. 2022 in ne bo javno.«
Mestna občina Maribor
Št. 1100-145/2021-2

Ob-3654/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. člena Zakona 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
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21
in 172/21), 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), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list
RS, št. 187/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 13. člena
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17 in
190/20) ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v študijskem letu 2021/22
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev,

Stran

2846 /

Št.

202 / 24. 12. 2021

zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih
šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških
domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske
otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih
v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so
v študijskem letu 2021/22 vpisani v naslednje študijske
programe oziroma program za izpopolnjevanje:
A.
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok
s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za delo
z osebami z motnjami v duševnem razvoju, Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok
s posebnimi potrebami, usmeritveni modul D za delo
z gibalno oviranimi in dolgotrajno bolnimi, Pedagoška
fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani
– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– študijski program za izpopolnjevanje gospodinjstvo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole – fizikalni del, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
B.
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
– pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne
delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoška izobrazba za področje
glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
– pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru
– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce
s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana.
C.
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo)
– Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
– magistrski študijski program druge stopnje izobraževalno računalništvo – Fakulteta za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru
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– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informacijske tehnologije – Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze
v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje računalništvo in informatika – Fakulteta za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani ali Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze
na Primorskem
– magistrski študijski program druge stopnje poslovna informatika – Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
– magistrski študijski program druge stopnje management informatike in elektronskega poslovanja – Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje organizacija in management informacijskih sistemov – Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
– magistrski študijski program druge stopnje informatika v sodobni družbi – Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu
– magistrski študijski program druge stopnje družboslovna informatika – Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.
D.
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave) – Pedagoška fakulteta Univerze
v Ljubljani.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do
študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali
šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje,
določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje oziroma magistrske študijske programe, navedene pod alinejo A, C in D prve
točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje 1. A. točke razpisa oziroma
v magistrski študijski program 1. C. ali 1. D. točke razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega
delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine istega letnika študijskega programa, za katerega
subvencijo kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne
osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske
programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo B prve točke razpisa
Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2021/22 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, naveden v 1. B. točki razpisa, s katerim
bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto,
na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
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– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine
študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina
iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 253.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje
učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom.
Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki
je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 1. A. točko razpisa oziroma v magistrski študijski
program v skladu s 1. C. ali 1. D. točko razpisa znaša
60 odstotkov šolnine tega programa. Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski program za izpopolnjevanje oziroma v program za
izpopolnjevanje v skladu s 1. B. točko razpisa, znaša
50 odstotkov šolnine tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat sredstva za namen financiranja šolnine študijskega
programa oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kandidira na tem razpisu, že prejel od
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne
osebe ne presega šolnine za študijski program.
Subvencija se ne dodeli v primeru, ko je kandidat
že prejel subvencijo šolnine s strani ministrstva za isti
študijski program oziroma program za izpopolnjevanje iz
1. A. ali 1. B točke razpisa, za katerega subvencijo kandidira na tem razpisu, oziroma za isti letnik študijskega
programa iz točk 1. C. ali 1. D, za katerega subvencijo
kandidira na tem razpisu.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis študijskih pomoči v študijskem letu 2021/22,
ki je del razpisne dokumentacije,
– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za
izpopolnjevanje, magistrski študijski program oziroma
v program za izpopolnjevanje ali fotokopijo pogodbe
o izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo,
– dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik študijskega programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje,
za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija
pogodbe o izobraževanju in morebitnih aneksov k pogodbi o izobraževanju za program, za katerega želi kandidat pridobiti subvencijo ali fotokopija položnice o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete oziroma Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana
o višini šolnine v študijskem letu 2021/22),
– dokazilo o višini financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje, magistrskega študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje
v primeru, da je/bo kandidat prejel sredstva za namen
financiranja šolnine v študijskem letu 2021/22 od pravne
osebe, in
– fotokopijo dokazila (listine) o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
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5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in oprem
ljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2021/22«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 20. 1. 2022. Prijava se šteje za
pravočasno, če najkasneje do 20. 1. 2022 prispe v vloži
šče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana
priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave,
tj. 20. 1. 2022.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in
izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 25. 1. 2022 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi
vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje
pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih netočnih, nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna
komisija prijavitelja dodatno pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je
določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali relevantnih osnovnih pogojev za prijavo iz 2. točke razpisa, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma nepopolne podatke v bistvenih
elementih prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne
komisije ne bo ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s sklepom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva
razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu
dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
manj popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno višji delež subvencije, vendar za
študijske programe iz točk 1. A., 1. C. in 1. D. ne več kot
80 odstotkov šolnine programa in za študijske programe
izpopolnjevanja oziroma za program za izpopolnjevanje
iz točke 1. B. ne več kot 70 odstotkov šolnine programa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od dneva
odpiranja vlog, prispelih na razpis.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
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vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli
prekliče.
9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja. Če se po izdanem sklepu ugotovi dejstvo,
na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo
do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo podpisanih
izvodov pogodbe je pogoj za izvršitev sklepa, sicer se
šteje, da je prijavo za pridobitev subvencije umaknil.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/.
Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič
(tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
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V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-3687/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17,
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor –
PRP 2014-2020«, ki se vodi pod identifikacijsko številko
SA.57725 (2020/XA), potrjene s strani Evropske komisije z dne 18. 6. 2020, št. 440-20/2015/16, z veljavnostjo
do 31. 12. 2025;
– Sklepa Evropske komisije št. C(2016) 6391 z dne
10. oktobra 2016 o združljivosti sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih
proizvodov v nekmetijske proizvode – velika podjetja –
PRP 2014–2020« s Pogodbo o delovanju EU, pri čemer
se Shema državne pomoči vodi pod identifikacijsko številko SA.48017 (2017/N) z veljavnostjo do 31. decembra 2025, Naznanilo o prejetju sklepa pa je objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 26/17, in
– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči
št. M002-2399253-2016/III z dne 6. 9. 2021 za shemo
»de minimis« pomoči »Naložbe v osnovna sredstva in
nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja«
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči, objavlja
7. javni razpis
za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo,
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
za leto 2021

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov iz prve in druge alineje drugega odstavka 29. členu Uredbe ter tretje do
Predmet javnega razpisa:
šeste alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno
gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 21.200.000,00 EUR, ki se
razdelijo po naslednjih sklopih.
– 1.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 6.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
– 14.200.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih
oseb (sklop C).
Razpisana sredstva:
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 15.900.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 5.300.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa:

Zaprti
Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih
Cilja podukrepa:
proizvodov.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
Vloga na javni razpis:
s prilogami.
Obdobje vlaganja vlog na Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022,
javni razpis:
do 14. ure.
V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb
in 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
Obdobje upravičenosti
30. junija 2025.
stroškov:
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
Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi:
razpisu:
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrsta naložb
1. Predmet podpore in vrste naložb so določeni
v prvi in drugi alineji drugega odstavka 29. členu Uredbe ter v tretji do šesti alineji drugega odstavka 29. člena
Uredbe, če se ne štejejo kot naložbe v krožno gospodarstvo v skladu z desetim odstavkom 29. člena Uredbe.
Kot naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu se štejejo, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.
a) Kmetijski proizvodi so določeni v 7. točki 2. člena
Uredbe;
b) Predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske pro
izvode je opredeljena v 15. točki 2. člena Uredbe in
v skladu z enajstim odstavkom 29. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov,
potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega pro
izvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih pro
izvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje
sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave,
luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih
proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje
pridelka hmelja, razen sušenja hmelja;
c) Predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode je opredeljena v 16. točki 2. člena Uredbe;
č) Trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave
oziroma lastne predelave v skladu z enajstim odstavkom
29. člena Uredbe, pomeni imeti na zalogi ali razstavljati
z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali
na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se pro
izvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi
primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za
trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje
izvajata v ločenih prostorih;
d) Trženje kmetijskih proizvodov je opredeljeno
v 19. točki 2. člena Uredbe;
e) Degustacijski prostor iz prve alineje četrtega odstavka 29. člena Uredbe je določen v 24. točki 2. člena
Uredbe;
f) Kmetijski in nekmetijski proizvodi so določeni
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije »Seznam kmetijskih
in nekmetijskih proizvodov«.
2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu z devetim
odstavkom 29. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali
kolektivne naložbe.
3. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni
v 33. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.

4. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem,
naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo
toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;
b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena Uredbe;
c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav oziroma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali
licenco, ali
– naložbe, katerih končni rezultat proizvodnega
procesa so novi ali izpopolnjeni proizvodi.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 30. členu
Uredbe.
2. Za namen podukrepa Podpora za naložbe
v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro
izvodov se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena
Uredbe, se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki
ima v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena
Uredbe ustrezno poklicno znanje in usposobljenost kot
sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20;
v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade kmete), in
sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri,
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se
izkazuje na podlagi:
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a) končane izobrazbe;
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG);
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu«, ki je določena v razpisni dokumentaciji,
pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo, najmanj tri leta
vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična
oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju
petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj
50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, se
ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve iz evidence
Javna objava letnih poročil.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz
100. člena uredbe, razen pogoja iz 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe, ter pogojev iz četrtega do
šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe izkazuje
z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz
katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«. Šteje se, da se naložba uporablja za drug namen, če se ne uporablja za namen, iz
prvega odstavka 29. člena Uredbe, ki ga je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje iz
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoje iz 29., 34., 94. in 101. člena
Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz druge in četrte alineje
četrtega odstavka 29. člena Uredbe, se izkazuje s prilogo »Izjava o lastnini mobilne prodajalne oziroma prevoznem sredstvu«;
b) izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka 29. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Opredelitev naložbe in
izračun deleža upravičenih stroškov celotne naložbe ki
prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti«;
c) podrobnejša vsebina poslovnega načrta iz 2. točke 34. člena Uredbe je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa;
č) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in ni vpisan
v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje pogoja iz
4. točke 34. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja«
na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za obdobje od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, potrjene s strani Finančne
uprave Republike Slovenije;
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d) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 34. 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;
e) izpolnjevanje pogoja iz 8. točke 34. 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;
f) izpolnjevanje pogoja iz 12. točke 34. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela skupine ali organizacije proizvajalcev« ali s prilogo »Obseg dela članov
zadruge«;
g) trženje kmetijskih proizvodov se v skladu
s 15. točko 34. člena Uredbe opravlja v ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:
– na naslovu ali sedežu upravičenca,
– na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata,
– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov njenih članov,
– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro
izvodov;
h) izpolnjevanje pogoja iz 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca o prejetih javnih
sredstvih za iste upravičene stroške«;
i) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini
skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji glede na posamezno vrsto naložbe ali upravičenca
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati tudi pogoje iz 35., 35.a
in 36. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja o izkazovanju števila polnovrednih delovnih moči (v nadaljnjem besedilu: PDM) iz
3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe upravičenec
iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji,
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je dijak
ali študent;
b) primeren prihodek iz 3. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe za leto 2021 znaša
18.436,32 eurov na 1 PDM;
c) podrobnejša vsebina obratnega hipotetičnega
scenarija iz 4. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe
je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega
razpisa. Izpolnjevanje tega pogoja se izkazuje s prilogo
»Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;
č) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 35. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
upravičenca, ki je prejemnik pomoči de minimis«, ki je
določena v razpisni dokumentaciji;
d) zbirna vloga iz 1. točke drugega odstavka 35. člena mora biti vložena v letu 2021.
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5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 38., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu
»Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 –
13. sprememba«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/, in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni 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 sklop B in
sklop C, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk,
do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob vložitvi 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
vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila ne
ustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbo, ki jo
izvaja nosilec majhne kmetije (sklop A javnega razpisa):

I.
1.

II.
1.

2.

III.
1.

Merilo
Število točk
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
25
POVEČANJE PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO
25
VLOŽENEGA DELA PO ZADNJEM IZPLAČILU SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto
vloženega dela na 1 PDM, ki mora biti dosežen po zadnjem izplačilu sredstev, vendar
najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov do vključno 50.000 eurov
25
prihodka /1 PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 evrov do vključno 40.000 eurov
20
prihodka /1 PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 evrov do vključno 30.000 eurov
16
prihodka /1 PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 evrov do vključno 25.000 eurov
12
prihodka /1 PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 evrov do vključno 20.000 eurov
8
prihodka /1 PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 evrov do vključno 15.000 eurov
4
prihodka /1 PDM.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
5
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri čemer se
upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
5
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
3
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
1
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 –
5
maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
5
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
28
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:
20
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede količino in delež vhodnih surovin kmetijskih pro
izvodov iz spodaj navedenih prednostnih sektorjev, ki so bile predmet predelave ali trženja
v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega
proizvoda iz najmanj enega od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina
in oljk, zelenjava in prašičje meso.
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Merilo
Število točk
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev znaša:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
20
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
15
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
10
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
8
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina, vključenega
v registrirane sheme za vino.
– Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj
8
en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021:
6
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti: 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 2021 veljaven
4
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti integrirana pridelava ali
izbrana kakovost.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
7
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN
7
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega povezovanja ter
pogodbenega sodelovanja v okviru članstva v priznani skupini ali organizaciji proizvajalcev,
zadrugi in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021. Članstvo
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine in organizacije pro
izvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov se upoštevajo
nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi
vrednost, ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med
podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega
števila točk.
a) Upravičenec oziroma član kmetije je član:
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
7
– zadruge;
5
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
2
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
3
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
1
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
2
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
3
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN
30
PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
10
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo, vendar seštevek
ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, mora predstavljati najmanj
25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti naložbe;
3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti naložbe;
4
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti naložbe.
5
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske
učinkovitosti.
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Merilo
Število točk
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke
namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe, s katero se
6
povečuje obseg proizvodnje;
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe s katero se
2
povečuje obseg proizvodnje.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša poraba vode do vključno 10 %;
2
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
4
– z naložbo se zmanjša poraba vode za več kot 20 %.
6
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
4
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek naložbe k povečanju
okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko v računalniškem
ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov
8
nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je več kot 50 in manj kot 75 odstotkov
5
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen proizvod. Šteje se,
da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni
proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in kode proizvoda ne pomeni novega
ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede, ali in kako naložba prispeva k uvajanju inovacij.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število točk:
15
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se seštevajo, vendar
seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te
6
naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti
naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike«
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi
s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in
vsebino energetskega pregleda.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora delež te
6
naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne priznane vrednosti
naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike«
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) v skladu s predpisi
s področja graditve objektov ali »Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali
rekonstrukcijo nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in
vsebino energetskega pregleda.
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje
vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec
majhne kmetije, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop B javnega razpisa):
Merila
I.
1.

2.

II.

III.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se interna stopnja donosnosti (v nadaljnjem besedilu: ISD), ki
se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta.
Upošteva se izračun ISD na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov, za zahtevne naložbe. Pri izračunu ISD se ne
upoštevajo morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
a) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov:
– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %.
b) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %;
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %;
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo
vrednostjo (v nadaljnjem besedilu: NSV) naložbe pri 5 odstotni obrestni meri in
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV naložbe je razvidna iz poslovnega
načrta.
Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo število zaokrožen
dvajsetkratnik količnika med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi.
Maksimalno število točk se dodeli, če je količnik večji ali enak od 15.
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba upravičenca. Kot
kmetijski sorodna izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno s čebelarstvom),
veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost. Upravičenca je končal 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;
– univerzitetno izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih
programih (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij
(1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo,
– višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij
(1. bolonjska stopnja);
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski
sorodno izobrazbo;
– srednjo strokovno izobrazbo (5. raven);
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo;
– srednjo poklicno izobrazbo (4. raven);
– nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo.
GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
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Merila
2.

IV.
1.

2.

V.

LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
Predmet naložbe je na problemskem območju.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število
točk:
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih
sektorjev, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po
zadnjem izplačilu sredstev.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega
od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk,
zelenjava in prašičje meso.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo
pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec je vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo
vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo
in predelavo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti: 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
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru članstva v priznani
skupini ali organizaciji proizvajalcev, zadrugi in drugih oblik proizvodnega in
pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine
in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu
v zadrugi.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih
proizvodov se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem
letu po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat
veljavne pogodbe. Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednosti,
ki določa zavezujoče količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov
med podpisniki. Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene
količine z drugih kmetij.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
maksimalnega števila točk.
a) Upravičenec oziroma član kmetije je član:
– skupine ali organizacije proizvajalcev,
– zadruge;
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b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– do vključno 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 20 % vseh prodanih količin prodanih predelanih proizvodov.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo,
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti,
mora predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti
naložbe.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane
vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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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Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko
v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
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.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja,
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom
novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod.
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod.
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod opiše v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE – maksimalno število
točk:
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se
seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo
in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo
in vsebino energetskega pregleda.
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6. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba
(sklop C javnega razpisa):
Merila
I.
1.

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:
Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna
iz poslovnega načrta. Upošteva se izračun ISD na podlagi dejanskih
knjigovodskih podatkov. Pri izračunu ISD se ne upoštevajo morebitno dodeljena
sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
a) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec
zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
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– ISD znaša več kot 12 % do vključno 15 %;
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD znaša do vključno 3 % ali več kot 15 %.
b) Če gre za naložbo v predelavo kmetijskih proizvodov in je upravičenec
skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in zadruga ali ima upravičenec
iz prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 9 % do vključno 12 %;
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 6 %;
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 12 %.
c) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec zavod,
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ISD znaša več kot 7 % do vključno 10 %;
– ISD znaša več kot 5 % do vključno 7 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 5 %;
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 10 %.
č) Če gre za naložbo v trženje kmetijskih proizvodov in je upravičenec skupina
proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in zadruga ali ima upravičenec iz
prejšnje podtočke status socialnega ali invalidskega podjetja:
– ISD znaša več kot 6 % do vključno 9 %;
– ISD znaša več kot 4 % do vključno 6 %;
– ISD znaša več kot 3 % do vključno 4 %;
– ISD znaša več kot 2 % do vključno 3 %;
– ISD znaša do vključno 2 % ali več kot 9 %.
GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
Gospodarnost poslovanja je razmerje med prihodki iz poslovanja
in poslovnimi odhodki. Gospodarnost poslovanja se določi v skladu
s Prilogo 4 Uredbe in je razvidna iz poslovnega načrta. Merilo »Gospodarnost
poslovanja« postane obveznost upravičenca v skladu z 2. točko prvega
odstavka 40. člena Uredbe.
a) Če je upravičenec zavod, gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,15.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,09 do vključno 1,15.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,06 do vključno 1,09.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,03 do vključno 1,06.
– Gospodarnost poslovanja znaša do vključno 1,03.
b) Če je upravičenec skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev in
zadruga ali ima upravičenec iz prejšnje podtočke status socialnega ali
invalidskega podjetja.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,02.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 1,00 do vključno 1,02.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,98 do vključno 1,00.
– Gospodarnost poslovanja znaša več kot 0,96 do vključno 0,98.
– Gospodarnost poslovanja znaša do vključno 0,96.
DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk:
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE TER
ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno ali invalidsko podjetje ali zaposlitveni center.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Invalidsko podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij. Zaposlitveni center
je vpisan v razvid zaposlitvenih centrov. Oba seznama vodi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk:
KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:
Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 4 razpisne dokumentacije, pri
čemer se upošteva občina, v kateri bo predmet naložbe.
– Koeficient razvitosti občine znaša do vključno 0,8.
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 0,8 do vključno 1,3.
– Koeficient razvitosti občine znaša več kot 1,3.
LOKACIJA NALOŽBE SE NAHAJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH
IZ PRP 2014-2020 – maksimalno število točk:
Predmet naložbe je na problemskih območjih iz Priloge 9 Uredbe.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev ali organizacija
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo upravičencu,
pri katerem ima najmanj polovica članov, ki izvaja to kolektivno naložbo, naslov
ali sedež kmetijskega gospodarstva na problemskih območjih.
PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk:
PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število
točk:
Upravičenec v poslovnem načrtu in v prijavnem obrazcu navede letno količino
in delež vhodnih surovin kmetijskih proizvodov iz spodaj navedenih prednostnih
sektorjev, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po
zadnjem izplačilu sredstev.
Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja oziroma se bo opravljala
dejavnost predelave ali trženja kmetijskega proizvoda iz najmanj enega
od naslednjih prednostnih sektorjev: žita, sadje, razen sektorja vina in oljk,
zelenjava in prašičje meso.
Delež vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja bo
pet let po zadnjem izplačilu sredstev znašal:
– več kot 50 % vseh vhodnih surovin;
– več kot 30 % do vključno 50 % vseh vhodnih surovin;
– do vključno 30 % vseh vhodnih surovin.
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Upravičenec vključen v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo
vina, vključenega v registrirane sheme za vino.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila se dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica članov, ki izvajajo kolektivno
naložbo, vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane oziroma pridelavo vina,
vključenega v registrirane sheme za vino.
Če je član zadruge zadruga, se pri izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka
upoštevajo kmetijski proizvodi njenih članov.
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 oziroma odločbo
o oceni vina.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo
in predelavo.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko pridelavo in predelavo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti: 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 proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021:
– veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost ali
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– najmanj eno odločbo o oceni vina z zaščiteno geografsko označbo ali
zaščiteno označbo porekla.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem
kakovosti za integrirano pridelavo ter izbrano kakovost.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz shem kakovosti za integrirano
pridelavo ter izbrano kakovost.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk:
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število
točk:
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru zadrug, gospodarsko
interesnih združenj in drugih oblik proizvodnega in pogodbenega sodelovanja
v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za priznane skupine
in organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu
v zadrugi.
Članstvo upravičenca se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– gospodarskem interesnem združenju.
Pri deležu pogodbenih količin vhodnih surovin in količin predelanih proizvodov
se upoštevajo nabavljene in prodane količine v koledarskem letu po vložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na podlagi še takrat veljavne pogodbe.
Kot pogodba se upošteva tudi dogovor v verigi vrednosti, ki določa zavezujoče
količine nabavljenih ali prodanih količine proizvodov med podpisniki.
Pri količinah vhodnih surovin se upoštevajo nabavljene količine z lokalnega
trga.
Ne glede na sklenjeno pogodbo ali dogovor v verigi vrednosti se merilo ne
upošteva pri lastninsko in kapitalsko povezanih podjetjih.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, seštevek ne sme preseči
maksimalnega števila točk.
a) Upravičenec je član:
– organizacije proizvajalcev,
– branžne organizacije, zadružne zveze,
– medbranžne organizacije, gospodarskega interesnega združenja;
b) Delež pogodbenih količin vhodnih surovin za predelavo bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin vhodnih surovin,
– več kot 20 % vseh količin vhodnih surovin;
c) Delež pogodbenih količin prodanih predelanih proizvodov bo:
– več kot 5 % do vključno 10 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 10 % do vključno 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov,
– več kot 20 % vseh količin prodanih predelanih proizvodov.
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE,
INOVACIJAH IN PODNEBNIH SPREMEMBAH – maksimalno število točk:
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:
Točke iz naslova meril »Okoljski prispevek izvedene naložbe« se seštevajo,
vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
Delež naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti,
mora predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov skupne
priznane vrednosti naložbe.
Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:
a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % skupne priznane vrednosti naložbe;
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
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– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % skupne priznane vrednosti
naložbe;
– naložba predstavlja več kot 20 % in manj kot 50 % skupne priznane vrednosti
naložbe.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, iz katerega je razviden prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane
vode za tehnološke namene:
– z naložbo se zmanjša količina izpustov toplogrednih plinov in emisij;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če je del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje;
– naložba prispeva k ponovni uporabi odpadne vode;
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto proizvoda, če ni del naložbe,
s katero se povečuje obseg proizvodnje.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
Točke na podlagi tega merila se seštevajo.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne
vode:
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode do vključno 10 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 10 % do vključno 20 %;
– z naložbo se zmanjša letna poraba vode za več kot 20 %.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– naložba prispeva k reciklaži in uporabi odpadnih surovin.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– naložba prispeva k zmanjševanju količine odpadkov.
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje z elaboratom »Prispevek
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«.
e) ureditev objektov z večjo uporabo lesa
Ureditev objekta z večjo uporabo lesa 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.
Tloris in prerez objekta z navedbo njegovih konstrukcijskih elementov sta lahko
v računalniškem ali prostoročnem izrisu.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih ali sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
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.
INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen
proizvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen proizvod, če ga upravičenec do
dneva vložitve vloge še ni proizvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja,
oblike in kode proizvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega proizvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom
novega ali izpopolnjenega proizvoda v poslovnem načrtu.
Upravičenec ima patent za nov ali izpopolnjen proizvod.
Upravičenec ima licenco za nov ali izpopolnjen proizvod.
Upravičenec nov ali izpopolnjen proizvod opiše v poslovnem načrtu.
PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGODITEV NANJE
Točke iz naslova meril »Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« se lahko
seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči maksimalnega števila točk.
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Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz pete alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo
in vsebino energetskega pregleda.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz četrte alineje drugega odstavka 29. člena Uredbe, pri čemer mora
delež te naložbe predstavljati najmanj 25 odstotkov in manj kot 50 odstotkov
skupne priznane vrednosti naložbe.
Za izkazovanje zahteve iz tega merila se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat
gradbene fizike« (če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj
zahtevnih objektov) v skladu s predpisi s področja graditve objektov ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo
in vsebino energetskega pregleda.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 31., 95., 98. in
99. členu Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe
vrednost lastnega dela ne sme preseči urne postavke
5,76 EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro
bruto za strojno delo.
3. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe
vrednost žaganega lesa ne sme preseči 300 EUR/m3
žaganega lesa.
4. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so
bile navedene v povpraševanju.
5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.
6. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
7. Neupravičeni stroški so določeni v 32. in 96. členu Uredbe.
7. Finančne določbe
Finančne določbe so v 41. členu Uredbe:
a) zbirna vloga iz četrte alineje prvega odstavka 41. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2021,
b) v skladu s sedmim odstavkom 41. člena Uredbe
se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna
obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem
mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu Uredbe.
2. Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom
91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
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– sklop A, ki je namenjen nosilcem majhnih kmetij,
– sklop B, ki je namenjen nosilcem kmetij in nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci
kmetije,
– sklop C, ki je namenjen samostojnim podjetnikom
posameznikom, zadrugam, zavodom in gospodarskim
družbam.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– družbeno socialni vidik upravičenca: 7 %;
– geografski vidik naložbe: 8 %;
– proizvodna usmeritev naložbe: 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: 25 %.
4. 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 Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih
prehodnih določb za podporo iz Evropskega 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 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 izplačilo 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 podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
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9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe, razen v 8. točki ter drugi in tretji alineji 10. točke šestega odstavka, enajstega
odstavka in dvajsetega odstavka 102. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka
oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN3«;
b) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške«;
c) namenska raba naložbe oziroma dela naložbe iz
11. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe pomeni,
da je naložba namenjena dejavnosti, ki jo je upravičenec
navedel v vlogi na javni razpis in je predmet podpore;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne
obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev
vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom
102. člena Uredbe;
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 upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 39. člena Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje prvega odstavka 39. člena Uredbe upravičenec, ki je zadruga,
skupina ali organizacija proizvajalcev izkazuje s prilogo
»Seznam članov zadruge, skupine ali organizacije pro
izvajalcev, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov«.
4. Zahtevek za predplačilo se vloži v skladu
s 105. členom Uredbe, pri čemer je podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo
v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev
obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi
agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem,
potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura
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(UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967
z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih
rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi
izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2).
Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku za predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni
dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu
sredstev so določene v 40., 103. in 106. členu Uredbe.
2. Upravičenec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 30. člena Uredbe izpolnjevanje pogoja iz 11. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se priložijo vlogi na javni razpis:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni ali
krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki ima status
dijaka ali študenta.
3. Način ugotavljanja vhodnih surovin za predelavo
ali trženje kmetijskih proizvodov iz 1. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe in način ugotavljanja vhodnih
surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov
iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev
iz 3. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe sta podrobneje določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
javnega razpisa.
4. Seznam skupne rabe iz 10. točke prvega odstavka 40. člena Uredbe je določen v Prilogi 2, ki je
sestavni del tega javnega razpisa.
5. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na predpisanem obrazcu iz Priloge 5 razpisne dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke
bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma 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: Podrobnejša vsebina poslovnega načrta
A. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah na kmetijah in kmetijah z
dopolnilno dejavnostjo, kjer nosilec dopolnilne dejavnosti ni nosilec kmetije so:
1. povzetek;
2. opis kmetije (osebna izkaznica):
– opis kmetije: naziv, lokacija in proizvodna usmeritev,
– vizija, strategije, cilji in dolgoročni razvoj;
3. analiza dejavnosti:
– predstavitev dejavnosti,
– sezonski dejavniki,
– nabava in distribucija;
4. analiza ciljnih trgov;
5. konkurenca;
6. trženje;
7. podrobnejši opis naložbe
– predstavitev naložbe,
– razlogi za odločitev o izvedbi naložbe,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske - učinkovitosti);
8. proizvodnja in tehnologija:
– delovna sila: lastna in najeta delovna sila,
– kmetijska zemljišča v uporabi,
– zgradbe,
– stalež živali,
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za izračun
obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju I. »Vrednost skupnega prihodka iz poslovanja iz
kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« priloge 4 Uredbe,
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne
spremembe in prilagoditev nanje« in naložbo v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega
razpisa,
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« in naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz
5. poglavja tega javnega razpisa,
– vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase v skladu s 4. točko
36. člena Uredbe - surovina za pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski
proizvod, pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni
dovoljena,
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek
izvedene naložbe« za naložbo v ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene
naložbe« za naložbo v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene iz 5. poglavja tega javnega razpisa
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« za
naložbe v inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen proizvod,
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v primeru
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe in
s šestim odstavkom 29. člena Uredbe,
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in
2. točko 2. poglavja tega javnega razpisa,
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– predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če upravičenec
uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec uveljavlja višjo
stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu
»Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz
5. poglavja tega javnega razpisa,
– delež lesenih konstrukcijskih elementov v prostornini vseh konstrukcijskih elementov ter delež
skupne priznane vrednosti naložbe - če upravičenec uveljavlja merilo »Ureditev objektov z večjo
uporabo lesa« iz 5. poglavja tega javnega razpisa;
9. finančni vidik izvedbe naložbe:
– predstavitev predračunske vrednosti naložbe,
– viri financiranja,
– trenutno stanje zadolženosti;
10. finančna analiza:
– vrednost proizvodnje in izračun prihodka iz podprte dejavnosti po sistemu prihodka oziroma pokritja,
– izračun bruto prihodka kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela,
– bilanca stanja po zaključeni naložbi,
– bilanca uspeha,
– finančni tok,
– dinamične ocene uspešnosti naložbe: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti,
– ekonomski učinek javnih sredstev.
B. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta za samostojne podjetnike posameznike, zadruge,
zavode in gospodarske družbe (sklop C)
Sestavine poslovnega načrta pri enostavnih in zahtevnih naložbah za samostojne podjetnike
posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe so:
1. povzetek
2. opis upravičenca (osebna izkaznica):
– ime upravičenca in pravna oblika,
– vizija, strategije, cilji, dolgoročni razvoj,
– vodstvo upravičenca,
– lokacija upravičenca,
– razvrščenost članov v območja z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami
iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD v primeru uveljavljanja višje stopnje
podpore iz četrte alineje prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– sedež ali naslov članov na problemskih območjih v primeru uveljavljanja višje stopnje podpore iz
pete alineje prvega odstavka 41. člena uredbe,
– izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta iz 8. člena uredbe v primeru uveljavljanja višje stopnje
podpore iz šeste alineje prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– razvojna faza podjetja,
– izdelki in storitve upravičenca,
– druge informacije o upravičencu;
3. analiza dejavnosti:
– ocena velikosti in trendi,
– stopnja zrelosti,
– občutljivost na gospodarske dejavnike,
– sezonski dejavniki,
– tehnološki dejavniki,
– nabava in distribucija,
– finančni dejavniki;
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4. analiza ciljnih trgov:
– demografija / geografija,
– psihografija,
– nakupne navade,
– občutljivost nakupov,
– velikost in trendi na ciljnem trgu;
5. konkurenca:
– konkurenčni položaj,
– struktura tržnih deležev,
– vstopne ovire,
– strateške priložnosti;
6. trženje:
– sporočilo upravičenca,
– prodajne aktivnosti,
– tržno komuniciranje,
– strateška partnerstva,
– prodajno osebje in struktura,
– prodajne predpostavke in napovedi,
– utemeljitev obstoja običajnih prodajnih možnosti,
– multiplikativni učinki na druge gospodarske subjekte in širše okolje;
7. proizvodnja in tehnologija:
– predstavitev nameravane investicije,
– v primeru kolektivne naložbe namen kolektivne naložbe, ki izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov
skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma članov zadruge, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo,
– kazalniki naložbe (ekonomski, proizvodni in kazalniki energetske oziroma okoljske učinkovitosti),
– obseg proizvodne zmogljivosti živilskega predelovalnega obrata. Podrobnejše določbe za izračun
obsega proizvodnih zmogljivosti so v poglavju I. »Vrednost skupnega prihodka iz poslovanja iz
kmetijskih in drugih dejavnosti na enoto vloženega dela« priloge 4 Uredbe,
– proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva (oziroma kmetijskih gospodarstev v primeru
kolektivne naložbe), vključno z kmetijskimi zemljišči v uporabi ter staležem živali za naložbe v trženje
kmetijskih pridelkov,
– povezanost s primarno proizvodnjo,
– letna količina kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem
izplačilu sredstev,
– delež vrednosti naložbe v učinkovito rabo energije, če upravičenec uveljavlja merilo »Podnebne
spremembe in prilagoditev nanje« in naložbo v učinkovito rabo energije iz 5. poglavja tega javnega
razpisa,
– delež vrednosti naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če upravičenec uveljavlja merilo
»Podnebne spremembe in prilagoditev nanje« in naložbo v pridobivanje energije iz obnovljivih virov iz
5. poglavja tega javnega razpisa,
– načrt proizvodnje,
– oprema in tehnologija,
– delež naložbe v ureditev čistilnih naprav, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek
izvedene naložbe« za naložbo v ureditev čistilnih naprav iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– zmanjšanje letne porabe vode, če upravičenec uveljavlja merilo »Okoljski prispevek izvedene
naložbe« za naložbo v zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode
za tehnološke namene iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– potrebe po delovni sili,
– upravljanje z zalogami,
– nabava in distribucija,
– izpolnjevanje naročil in odnosi s kupci,
– raziskave in razvoj ter inovacije (patenti, licence, novi proizvodi). Če upravičenec uveljavlja merilo
»Prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah« za
naložbe v inovacije iz 5. poglavja tega javnega razpisa opiše nov ali izpopolnjen proizvod,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

202 / 24. 12. 2021 /

Stran

– izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti,
– kontrola kakovosti,
– varnost in zdravje pri delu, ekologija,
– informacijski sistem kot podpora vodenju,
– drugi dejavniki vezani na proizvodnjo,
– vrste surovin in poreklo v primeru proizvodnje toplotne energije iz biomase v skladu s 4. točko 36.
člena Uredbe - surovina za pridobivanje energije mora biti lesna biomasa oziroma kmetijski proizvod,
pri čemer uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter oljnic ni dovoljen,
– opredelitev naložbe in stroška naložbe, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti - v primeru
uveljavljanja višje stopnje javne podpore v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe in
s šestim odstavkom 29. člena Uredbe,
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem v skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe in 2.
točko 2. poglavja tega javnega razpisa,
– predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, ki so vključeni v sheme kakovosti, če upravičenec
uveljavlja merilo »Vključenost v sheme kakovosti« iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, če upravičenec uveljavlja višjo
stopnjo javne podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe,
– obseg predelave kmetijskih proizvodov v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev, če
upravičenec uveljavlja delež pogodbenih količin vhodnih surovin in predelanih proizvodov pri merilu
»Vključitev upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja« iz
5. poglavja tega javnega razpisa,
– delež lesenih konstrukcijskih elementov v prostornini vseh konstrukcijskih elementov ter delež
skupne priznane vrednosti naložbe - če upravičenec uveljavlja merilo »Ureditev objektov z večjo
uporabo lesa« iz 5. poglavja tega javnega razpisa,
– količine kmetijskih proizvodov članov zadruge, ki so vpisani v RKG v primeru naložbe v trženje
kmetijskih proizvodov, če je upravičenec zadruga;
8. vodenje in organizacija:
– ključni kadri,
– vodstvo podjetja,
– zunanji svetovalci in strokovnjaki,
– potrebe po dodatnih kadrih,
– organigram,
– kultura podjetja / stil vodenja;
9. finančna analiza (predstavitev neposrednih učinkov investicije ter predpostavke finančnih
izračunov):
– finančni vidik izvedbe naložbe (predračunska vrednost naložbe, viri financiranja ter trenutno stanje zadolženosti);
– terminski načrt,
– neto sedanja vrednost naložbe,
– interna stopnja donosnosti,
– bilanca izkaza poslovnega izida (z investicijo, brez investicije),
– izkaz denarnih tokov,
– bilanca stanja (z investicijo, brez investicije),
– analiza točke preloma,
– gospodarnost poslovanja se določi v skladu s V. poglavjem Priloge 4 Uredbe, pri čemer se upošteva
enak podatek, kot je v predloženih podatkih letnega poročila poslovnega subjekta za leto 2021
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.
Če je upravičenec univerzalni pravni naslednik, se pri ocenjevanju interne stopnje donosnosti lahko
upoštevajo podatki iz računovodskih izkazov prenesenega podjetja.
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C. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta (sklopa B in C) glede obsega proizvodne
zmogljivosti
V skladu s 1. točko prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najpozneje v tretjem
koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti
kmetijskega gospodarstva oziroma živilskega obrata, načrtovanih v poslovnem načrtu.
Obseg proizvodne zmogljivosti se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v letu po zadnjem izplačilu sredstev.
Upravičenec izpolni preglednico s podatki o načrtovani količini vhodnih surovin za namen predelave ali
trženja kmetijskih proizvodov. Vhodna surovina za namen predelave je lahko npr. mleko ali žito ali
moka kot že predelani proizvod. Vhodna surovina za namen trženja kmetijskih proizvodov iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave je npr. mleko, pšenica, salama, klobasa.
Vhodne surovine – predelava oziroma trženje

Naziv
vhodne
surovine

Enota
mere
(kg, l,
kos)

Predelava Trženje
DA/NE
DA/NE

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
predelavo

Načrtovana
količina vhodnih
surovin za
trženje

Podatki o količinah vhodnih surovin za predelavo ali trženje se ugotavljajo iz knjigovodstva, ki ga
upravičenec vodi po dejanskih prihodkih in odhodkih ali po metodologiji FADN. Upravičenec vodi
materialne evidence nabavljenih vhodnih količin surovin, pri čemer mora biti iz te evidence razviden
tudi podatek o skupni količini vhodnih surovin.
Če upravičenec vodi knjigovodstvo po normiranih odhodkih, se podatki o skupni količini vhodnih
surovin ugotavljajo na podlagi:
– seznama količin in internih dobavnic ali
– prevzemnih blokov za surovine iz lastne pridelave ali
– seznama nabavljenih količin iz prejetih računov.
Č. Podrobnejša vsebina poslovnega načrta (sklopa B in C) glede uveljavljanje višje stopnje
javne podpore in merila »Prednostni sektorji predelave ali trženja«
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo javne podpore in merilo Prednostni sektorji predelave ali
trženja iz 5. poglavja tega javnega razpisa, se v poslovnem načrtu navede letno količino in delež
vhodnih surovin kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja. V skladu s 3. točko
prvega odstavka 40. člena Uredbe mora upravičenec najpozneje v tretjem koledarskem letu po
zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti najmanj 50-odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali
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trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s
poslovnim načrtom.
Prednostni sektorji v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 41. člena Uredbe so: žito, sadje, razen
sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.
Prednostni sektorji pri merilu Prednostni sektorji predelave ali trženja iz 5. poglavja javnega razpisa so:
žita, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko in prašičje meso.

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

1
2
3

Naslov

V koled.
letu pred
vložitvijo
vloge

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

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

Leto
5

Delež količine vhodnih surovin prednostnega sektorja se izračuna po naslednji enačbi:
A
––– x 100
B
pri čemer pomeni:
A – količina vseh vhodnih surovin prednostnega sektorja,
B – količina vseh vhodnih surovin (predelava in trženje).
Če upravičenec uveljavlja višjo stopnjo podpore navede letno količino in delež vhodnih surovin
kmetijskih proizvodov, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih koledarskih letih po zadnjem
izplačilu sredstev.
Če upravičenec, ki ni nosilec majhne kmetije iz 2. točke 11. člena Uredbe uveljavlja višjo stopnjo
podpore v skladu s tretjo točko prvega odstavka 40. člena in z osmo alinejo prvega odstavka 41. člena
Uredbe, mora najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev zagotoviti najmanj
50–odstotni delež vhodnih surovin za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od
prednostnih kmetijskih sektorjev v skladu s poslovnim načrtom.
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Priloga 2: Seznam skupne rabe naložbe
A. PODATKI O ČLANIH
Vpišejo se podatki o članih in obsegu dela člana zadruge, pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali
organizacija proizvajalcev, ki je priznana po predpisih, ki urejajo priznanje skupin ali organizacij
proizvajalcev.
Seznam vsebuje podatke o članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno
rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, naslov
oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v
urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe.
1. PRAVNA OSEBA, KI JE PRIZNANA KOT SKUPINA ALI ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1. Podatki o obsegu dela pravne osebe, ki je priznana kot skupina ali organizacija
proizvajalcev

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

1.2. Podatki o obsegu dela članov skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno
rabo naložbe

Zap.
štev.

1.
2.
…….

Ime in priimek

Naslov

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

Načrtovan
obseg dela
članov, ki
bodo
uporabljali
to naložbo
(ure)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

202 / 24. 12. 2021 /

Stran

2. ZADRUGA
2.1. Podatki o zadrugi

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

Zap.
štev.

1.
2.
…….

Ime in priimek člana Naslov
oz. naziv pravne
osebe

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

Načrtovan
obseg dela
članov, ki
bodo
uporabljali
naložbo
(ure)
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Priloga 3: Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija
1. Iz obratnega hipotetičnega scenarija mora biti razvidna izvedba naložbe z ali brez javne podpore, s
čimer se dokazuje spodbujevalni učinek javne podpore. Spodbujevalni učinek se utemelji z enim od
naslednjih scenarijev:
a) z neizvedbo naložbe, če javna podpora ne bi bila dodeljena;
b) s hitrejšim zaključkom naložbe zaradi javne podpore ali
c) s povečanjem velikosti naložbe zaradi javne podpore.
2. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod a) prejšnje točke te priloge, mora
prikazati, da pričakovani denarni tok, ki ga bo ustvarila naložba, ne zagotavlja donosnosti brez javne
podpore, pri čemer uporabi standardne metodologije, kot so interna stopnja donosa, neto sedanja
vrednost, doba vračanja naložbe. Donosnost projekta je treba primerjati z običajnimi stopnjami donosa
podjetja pri drugih podobnih naložbenih projektih. Če te stopnje niso na voljo, se donosnost naložbe
primerja s stroški kapitala celotnega podjetja ali stopnjami donosa, ki so običajne v zadevnem
sektorju.
brez javne podpore

z javno podporo

neto sedanja vrednost
interna stopnja donosa
donos na kapital – ROE
doba vračanja naložbe
Neto sedanja vrednost: izračun neto sedanje vrednosti je določen v Prilogi 4 Uredbe.
Interna stopnja donosa: izračun interne stopnje donosa je določen v Prilogi 4 Uredbe.
Donos na kapital - ROE: izračuna se kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo
kapitala. Donos na kapital se izračuna za leti, kot velja za bilance iz 6. točke te priloge.
Doba vračanja naložbe: izračuna se iz razmerja med vloženimi sredstvi in letnim donosom in
predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi (letnim
prebitkom prejemkov nad izdatki, povezanim z obravnavano naložbo).
3. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod b) 1. točke te priloge, mora navesti
razloge, zakaj bo naložbo z javno podporo izvedel hitreje, kot če bi jo izvedel le z lastnimi sredstvi in
zakaj je hitrejša izvedba naložbe pomembna za vlagatelja (na primer: optimalni rok dokončanja
naložbe je povezan z dokončanjem naložbe v ugodnih razmerah na trgu). Vlagatelj mora utemeljitev
podkrepiti s podatki o poslovanju podjetja (npr. pomanjkanje lastnih sredstev zaradi obstoječih
dolgoročnih obveznosti, načrt izvedbe drugih naložb, ki so pomembne za poslovanje podjetja,
terminski načrt financiranja naložbe v primeru z in brez javne podpore, analiza likvidnosti in
sposobnost zapiranja finančne konstrukcije za obe situaciji - z in brez javne podpore idr.
4. Če vlagatelj spodbujevalni učinek utemelji s scenarijem iz pod c) 1. točke te priloge, mora utemeljiti,
kako bo z javno podporo naložbo lahko izvedel v večjem obsegu, pri čemer je dokazovanje podobno
kot v 2. in 3. točki te priloge. Vlagatelj mora prikazati stanje z in brez javne podpore.
5. Vlagatelj utemelji metodologijo, ki je podlaga za pripravo obratnega hipotetičnega scenarija.
6. Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti obratnemu hipotetičnemu scenariju so:
− bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, izkaz denarnih
tokov za zadnji dve koledarski leti pred letom vložitve vloge na javni razpis,
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− prikaz zadolženosti podjetja in finančnih virov (prosta lastna sredstva, bodoči prilivi, možnost najetja
kredita, stroški kredita, viri za njegovo pokrivanje, obstoječe kreditne obveznosti), s čimer se
utemeljuje, da finančna konstrukcija naložbe brez javne podpore ni zaprta.

2873

Stran

2874 /

Št.

202 / 24. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3688/21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa
podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16,
14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20
in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
24. 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 naložbam v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev
na področju zaščite rejnih živali
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po
sklopih:

Vrsta javnega razpisa:
Cilj operacije:
Vloga na javni razpis:
Obdobje vlaganja vloge
na javni razpis:

Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o javnem
razpisu:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 5. točke prvega
odstavka 5. člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po
naslednjih sklopih:
– 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
– 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
(sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 6.750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 2.250.000 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.
Zaprti
Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022,
do 14. ure.
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 so dostopne na naslednji povezavi:
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so v skladu s 5. točko prvega
odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe:
– ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
– ureditev izpustov,
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za
skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup
pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih
gnojil in
– ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali
oziroma gojene divjadi.
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2. Naložbe iz prejšnje točke se v skladu s tretjim
odstavkom 5. člena Uredbe izvajajo kot individualne ali
kolektivne naložbe in se podpirajo s cilji iz drugega odstavka 5. člena Uredbe, razen ciljev iz četrte in sedme
alineje pod d) in pod f) 2. točke drugega odstavka 5. člena Uredbe.
3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni
proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz
Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije,
UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro
izvodov, 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 predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse
dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo
prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov
za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje,
sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni
v 9. členu Uredbe, pri čemer je skupna priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 6. členu
Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe za izboljšanje splošne 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 ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v četrtem odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16,
84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade kmete), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se
izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, in
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se izpolnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
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izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična
oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju
petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj
50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva,
se ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) iz evidence Javna objava letnih
poročil.
6. Upravičenec iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe vlogi na javni razpis priloži pogodbo o sodelovanju pri izvedbi kolektivne naložbe.
7. Zbirna vloga iz 1. točke desetega odstavka 6. člena Uredbe mora biti vložena v letu 2022.
8. Člani skupine kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (v nadaljnjem besedilu: skupina kmetov) v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z 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 izkazuje s prilogo »Izjava o nepovezanosti članov skupine kmetov, ki izvajajo
kolektivno naložbo«.
9. Prilogi iz tega poglavja sta določeni v razpisni
dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega,
tretjega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni
zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti del z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 10. člena Uredbe, razen pogoja iz 3. točke 10. člena Uredbe, ter pogoje iz prvega
odstavka 94. in 101. člena Uredbe:
a) v skladu z 2. točko 10. člena Uredbe je moral
upravičenec vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21);
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b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13., 14. in
15. točke 10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim načrtom iz 5. točke 10. člena Uredbe;
c) če upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
vodi knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih in
ni vpisan v Poslovni register Slovenije, se izpolnjevanje
pogojev iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije;
č) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje z opisom stanja pred naložbo in fotografijami
zemljišča oziroma objekta, na katerem se bo izvajala
naložba, iz katerih je razvidna celotna lokacija naložbe
iz najmanj štirih zornih kotov. Poleg dokazil iz prejšnjega
stavka, se v primeru novogradnje enostavnega objekta
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, vlogi
na javni razpis priloži tudi izris tlorisa in prereza objekta
z navedbo konstrukcijskih elementov v merilu M 1:50
ali M 1:100;
d) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 10. člena Uredbe
se izkazuje s fotografijami objekta in prostora, v katerem
bo oprema nameščena, iz najmanj štirih zornih kotov,
ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo
oprema nameščena;
e) izpolnjevanje pogoja iz 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 v višini 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz 16. točke 10. člena Uredbe za leto 2021 znaša
18.436,32 eurov;
g) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje s:
– pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji,
– potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
h) izpolnjevanje pogoja iz 21. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Obseg dela članov skupine
kmetov, ki izvajajo kolektivno naložbo«;
i) izpolnjevanje pogoja iz 22. točke 10. člena Uredbe se izkazuje s prilogama »Obseg dela članov skupine
ali organizacije proizvajalcev« in »Obseg dela članov
zadruge«;
j) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. člena
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 zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini
skupne priznane vrednosti naložbe, pri čemer je skupna
priznana vrednost naložbe določena v 22. točki 2. člena
Uredbe.
3. Priloge iz tega podpoglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega 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 Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe za leto 2021
znaša 12.290,88 eurov, 1,5 letne bruto minimalne plače
pa 18.436,32 eurov;
b) če gre za kolektivne naložbe, pogoje iz 12. člena
Uredbe;
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c) če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč,
pogoje iz 14. člena Uredbe;
č) 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 2021;
d) 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;
e) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz 23. in
97. člena Uredbe:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 300 eurov/m3 žaganega
lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela, je določena v Seznamu
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za
24. javni razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v
nadaljnjem besedilu: Seznam upravičenih stroškov).
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 3., 10.,
13., 14., 21. in 22. točki prvega odstavka 7. člena Uredbe, ter 95. in 98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) ter prilogi 2 Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21) in navedeni
v Seznamu upravičenih stroškov.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so
bile navedene v povpraševanju.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 25., 93. in 93.a členu Uredbe ter v dokumentu
»Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020«, ki je
dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja:
https://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 vstopni 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 ocenjevanje 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 zahtevanih prilog in dokazil oziroma so
priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega
merila oceni z 0 točkami.
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4. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A javnega razpisa):
Št.

MERILO

1.
1.1

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
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 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.
Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot
12.290,88 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot
18.436,32 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 45.000 do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 do vključno 45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se načrtovani obseg rejnih živali, izražen v ekvivalentu GVŽ, ki ga upravičenec opredeli
v prijavnem obrazcu kot predvideno stanje v koledarskem letu po letu zaključka naložbe.
Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot
12.290,88 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali.
Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot
18.436,32 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 do vključno 9 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
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 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). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
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Maks.
št. točk
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH,
6
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 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj
6
1 ha na najožjih VVO.
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
2
tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ
6
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 iz PRP 2014-2020). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz
6
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 4 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
5
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 3 do vključno 4 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
4
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
3
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
2
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
1
območjih iz PRP 2014-2020.
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 2021 (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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha
6
kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu več kot 1 in
4
manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu od 0,5 do
2
vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
20
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM
5
GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje sheme kakovosti
hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode
iz sheme kakovosti.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en
5
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat
3
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat
2
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana
kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno
5
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 2021.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij
iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje dveh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje ene operacije iz
naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pri spodnji ocenitvi 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v preusmeritev v prakse in
metode ekološkega kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2021 vključil v izvajanje ukrepa
Dobrobit žival iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014-2020.
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 tem merilu podvojijo.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 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 2021, pri
ugotavljanju obsega pa GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana v register nepremične
kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti zgrajeni oziroma
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
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.
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.
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.
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
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.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih živali, ki jih upravičenec
ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19,
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis
veljaven patent.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
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.
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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Za
izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca 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.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo 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.
Rezultat naložbe bo 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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in
povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za novogradnje
hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne hlevske opreme oziroma vseh
inštalacijskih del.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot oseminpolmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo 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.
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Naložba se nanaša na nakup fotovoltaičnih panelov za napajanje pašnih aparatov za potrebe
ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi oziroma za potrebe ureditve
izpustov za živali.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in
povečujejo zračenje ter osvetlitev 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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot osemmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo 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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres za živali in
povečujejo zračenje ter osvetlitev 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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj kot sedemmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe
skupine kmetov (sklop B javnega razpisa):
Št.
1.
1.1

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10) – velja za
enostavne in zahtevne 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.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno
12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za
zahtevne naložbe
Upošteva se izračun interne stopnje donosnosti 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.
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno
12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.3
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
1.3.1 Velja za enostavne individualne naložbe
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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 več kot 40.000 do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
1.3.2 Velja za enostavne kolektivne naložbe
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 več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 70.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 20.000 do vključno 30.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
1.4
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1.4.1 Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 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 več kot 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 30.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
1.4.2 Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka na enoto vloženega
dela iz poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov, ki izvajajo
kolektivno naložbo, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil,
najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev.
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Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 70.000 do vključno 100.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 50.000 do vključno 60.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno več kot 30.000 do vključno 50.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
Skupina kmetov bo ustvarila letno do vključno 30.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadaljnjem
besedilu: NSV) naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih
nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo morebitno
dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če
je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo 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.
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.
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 za polni
delovni čas zaposlena ena oseba, ki ni član kmetije.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti za polni delovni čas zaposleno eno osebo kot kmetijskega
delavca, 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.
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 za polni delovni čas zaposleni najmanj dve osebi, ki nista člana
kmetije.
Več kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so člani skupine
kmetov, ima ob vložitvi vloge na javni razpis iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti za polni delovni čas zaposleni najmanj dve osebi, ki nista člana
kmetije.
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Nosilec ali član kmetije, katere nosilec je upravičenec, ima status invalidne
osebe.
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.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca kmetijskega
gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo agro-živilska
(vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska dejavnost.
V primeru 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.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno
izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj univerzitetno
izobrazbo, vključno s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih
(7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani
skupine kmetov, ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo, vključno
s specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (7. raven) ali magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja) – velja za kmetijsko in
kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj višjo izobrazbo
ali visoko izobrazbo (6. raven) ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska
stopnja).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj višjo izobrazbo ali visoko izobrazbo (6. raven)
ali končan dodiplomski študij (1. bolonjska stopnja).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno
izobrazbo (5. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven) – velja
za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo strokovno
izobrazbo (5. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo (5. raven).
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno
izobrazbo (4. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj srednjo poklicno
izobrazbo (4. raven).
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (4. raven).
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Nosilec kmetijskega gospodarstva ima končano najmanj nižjo poklicno
izobrazbo (3. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
Več kot polovica nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so člani skupine
kmetov, ima končano najmanj nižjo poklicno izobrazbo (3. raven) – velja za
kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo.
MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencem, ki bodo izvedli
naložbo 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.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 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 iz zbirne vloge za leto 2021.
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 iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine kmetov je 500 ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 450 do vključno 499.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 350 do vključno 449.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 250 do vključno 349.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je od 150 do vključno 249.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine kmetov je do vključno 149.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki 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 2021.
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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 ha kmetijskih površin na
VVO, od tega najmanj 1 ha na najožjih VVO.
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.
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.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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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
2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov ima
v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2021.
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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine kmetov izvajajo naravovarstvene
operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha kmetijskih površin
v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje
sheme kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti
s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica članov skupine kmetov
vključenih v izvajanje sheme kakovosti hrane.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021
za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 veljaven
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti:
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena
tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
Najmanj polovica članov skupine kmetov je imela v letu 2021 veljaven
certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti
integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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 najmanj ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2021.

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

1

1

1

1

1

1

1

1

15
5

15
5

5

5

3

3

2

2

5

5

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

4.3

4.4

5.
5.1

Št.

202 / 24. 12. 2021 /

MERILO
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila v letu
2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. 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 2021.
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. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2021.
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 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
kmetov je bila v letu 2021 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
iz PRP 2014-2020.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 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 2021. Članstvo upravičenca oziroma članov
kmetije se preveri iz uradnih evidenc (velja za vključenost v skupine ali
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
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– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju ali društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec, član kmetije oziroma
član skupine kmetov, v letu 2021 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.
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član zadruge.
Upravičenec, član skupine kmetov oziroma član kmetije je član gospodarsko
interesnega združenja s področja kmetijske dejavnosti.
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.
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 tem merilu podvojijo.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 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 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
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.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
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.
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.

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

3

3

3
1

3
1

1

1

30

30

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št.

MERILO

Št.

202 / 24. 12. 2021 /

Stran

Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
4
4
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 80 do
vključno 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
3
3
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
3
3
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na podlagi
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 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
3
3
80 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 60 do
vključno 80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih
3
3
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
3
3
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
2
2
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
2
2
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na podlagi
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 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
2
2
60 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 40 do
vključno 60 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
1
1
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 do vključno
1
1
40 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 20 do
vključno 40 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
1
1
gospodarstvu znaša več kot 1,8 do vključno 2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina kmetov, se točke na podlagi
tega merila dodelijo upravičencu, pri katerem ima najmanj 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
1
1
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
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6.2

INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine kmetov, ki izvaja kolektivno
naložbo, je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca.
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.
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.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
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.
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.
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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov
skupine kmetov, se vlogi na javni razpis priloži »Elaborat gradbene fizike«
(če gre za naložbo v rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov) ali
»Energetski pregled« (če gre za naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo
nezahtevnih objektov) v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za
izdelavo in vsebino energetskega pregleda.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno
skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
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.
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Na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov
bo rezultat naložbe povečanje OVE za najmanj 51 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj oseminpolmesečno in
manj kot devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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 odstotkov in manj kot
51 odstotkov glede na stanje pred naložbo.
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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski stres
za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev iz Seznama upravičenih stroškov
(velja tudi za novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti
celotne hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot
oseminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.
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 se nanaša na nakup fotovoltaičnih panelov za napajanja pašnih
aparatov za potrebe ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma
gojene divjadi oziroma za potrebe ureditve izpustov za živali.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.
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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki zmanjšujejo vročinski
stres za živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev 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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
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Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.

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

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

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 10)
Upošteva se ISD 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.
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno
12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
1.2.1 Velja za enostavne individualne naložbe
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 več kot 40.000 do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
1.2.2 Velja za enostavne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja 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.
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Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 50.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.2.3 Velja za zahtevne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in
izravnalnih plačil, najpozneje v tretjem koledarskem letu po zadnjem izplačilu
sredstev.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno
80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 80.000 do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 35.000 do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov
skupnega prihodka/PDM.
1.2.4 Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja skupine ali
organizacije proizvajalcev oziroma zadruge, ki izvaja 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 več kot 60.000 do vključno 70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila več
kot 70.000 do vključno 80.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 80.000 do vključno 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 40.000 do vključno 60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
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Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Skupina proizvajalcev, organizacija proizvajalcev ali zadruga bo ustvarila
letno do vključno 20.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno
št. točk 10) – velja samo za enostavne naložbe
Ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki iz poslovanja
kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo, vključno z vrednostjo dodeljenih neposrednih in izravnalnih plačil
v letu 2021 (B) in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli:
(B/A) = višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.
Količnik je večji od 4.
Količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4.
Količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3.
Količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2.
Količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5.
Količnik je manjši ali enak 0,2.
EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV (maksimalno št. točk 10) – velja
za zahtevne naložbe
Merilo je količnik med ocenjeno NSV naložbe (pri 5-odstotni obrestni meri) in
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo
morebitno dodeljena sredstva na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen
dvajsetkratnik razmerja med NSV naložbe in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če
je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 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 pogodbo 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.
Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
z drugih področij.
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela.
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 ur
raziskovalnega dela z drugih področij.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je
vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
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GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 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 iz zbirne vloge za leto 2021.
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 iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je 500 ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 450 do vključno 499.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 350 do vključno 449.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. Povprečno
število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge je od
250 do vključno 349.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je od 150 do vključno 249.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
Povprečno število točk skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge je do vključno 149.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo 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.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 1)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 6 ha kmetijskih površin na problemskih območjih iz PRP 2014-2020,
pri čemer se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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
iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih iz PRP 2014-2020.
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
iz PRP 2014-2020.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
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 2021.
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. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP
1
1
v skupnem obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijska gospodarstva članov skupine proizvajalcev, organizacije
1
1
proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, so vključena
v naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 4 ha
kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
15
15
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
5
5
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje sheme kakovosti hrane. 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.
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.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021
5
5
za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev
ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
3
3
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: zaščitena
označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2
2
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali
zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana
pridelava ali izbrana kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
5
5
(maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Pri kolektivni naložbi, ki jo izvaja skupina proizvajalcev, organizacija
proizvajalcev ali zadruga, se točke na podlagi tega merila dodelijo
upravičencu, pri katerem je najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo
kolektivno naložbo, vključena v izvajanje najmanj ene operacije iz naslova
ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje najmanj treh operacij iz naslova ukrepa
KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
v letu 2021 vključena v izvajanje ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 3)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se
podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
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, vključena v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje
iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je
bila leta 2021 vključena v preusmeritev v prakse in metode ekološkega
kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja.
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev članov skupine proizvajalcev,
organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno naložbo, je bila
leta 2021 vključena v izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2021.
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 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
Najmanj polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev članov skupine
proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo, je bila v letu 2021 vključena v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014-2020.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij
proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik
proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
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Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in
organizacije proizvajalcev) 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 2021, 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.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja kmetijske
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih ali društvih) s področja kmetijske dejavnosti.
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 tem merilu podvojijo.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 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 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
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.
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.
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.
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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,
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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
90 odstotkov.
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.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina 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.
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.
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.
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.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,5 do vključno 1,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
V primeru kolektivne naložbe, ki jo izvaja skupina 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.
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.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.
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Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 odstotkov
do vključno 40 odstotkov.
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.
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.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2.
2021.
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.
Upravičenec oziroma najmanj en član skupine proizvajalcev, organizacije
proizvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivno naložbo, je vključen v izvajanje
projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca.
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 najmanj dva nova kmetijska proizvoda na njihovih
kmetijskih gospodarstvih.
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.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
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.
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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.
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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca oziroma na več kot polovici kmetijskih gospodarstev članov
skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki 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.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno
skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 51 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
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.
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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj oseminpolmesečno in
manj kot devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.
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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot
oseminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.
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MERILO
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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 se nanaša na nakup fotovoltaičnih panelov za napajanja pašnih
aparatov za potrebe ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma
gojene divjadi oziroma ureditve izpustov za živali.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 11 in manj kot 21 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.
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.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj šestinpolmesečno in manj
kot sedemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Rezultat naložbe bo povečanje OVE za najmanj 5 in manj kot 11 odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
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.

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 naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov,
– sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe: 35 %;
– geografski vidik upravičenca: 25 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem pri skrbi za okolje, inovacijah in podnebnih spremembah: 15 %;
– družbeno socialni vidik: 12 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
8 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.

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

2

1
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1

1

4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju
skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98,
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in
(ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2220
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra
2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo
iz Evropskega 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 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 zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo je določeno v 102. in 105. členu
Uredbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka
oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami
plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna
označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim
odstavkom 102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 26. člena Uredbe, razen pogojev iz 2. in
4. točke prvega odstavka, pogojev iz prve in druge alineje drugega odstavka, pogojev iz 3. točke tretjega odstavka ter pogojev iz šestega odstavka 26. člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018,
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku
za predplačilo priloži bančna garancija.
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5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene
v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati tudi
obveznosti iz 27. člena Uredbe, razen obveznosti iz
4., 6., 7., 8. in 14. točke prvega odstavka 27. člena
Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje obveznosti iz 17. točke prvega odstavka 27. člena
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti iz 11. točke
prvega odstavka 27. člena Uredbe:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali
dijak;
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 2 razpisne
dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke
bo obdelovala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, objavljene na spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 108. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene
v 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
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Priloga 1: Seznam skupne rabe kolektivne naložbe
A. PODATKI O UPRAVIČENCIH
1. ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
1.1 Podatki o organizaciji proizvajalcev (OP)
Ime oz. naziv organizacije proizvajalcev
Odgovorna oseba
Datum priznanja
Številka odločbe MKGP

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

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ

1.
2.
3.
4.
5.
…….

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

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

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

Naslov oz. sedež
poslovanja

1.
2.
3.
4.
5.
…….

3. ZADRUGA
3.1 Podatki o zadrugi
Ime oz. naziv zadruge
Odgovorna oseba
Število članov zadruge, ki izvajajo kolektivno
naložbo
Število vseh članov zadruge

KMG_MID
kmetijskega
gospodarstva

Proizvodni obseg
Obseg PKP (ha)

Obseg GVŽ
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
…….

Datum
prevzema v
uporabo

OD KOGA

Datum
predaje v
uporabo

KOMU

Opombe
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih pro
izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15,
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18,
89/20, 152/20 in 121/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
23. javni razpis
za podukrep 4.1: Podpora za naložbe
v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov iz kmetijstva
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva po
sklopih:

Vrsta javnega razpisa:
Cilj operacije:
Vloga na javni razpis:
Obdobje vlaganja vloge
na javni razpis:

Obdobje upravičenosti
stroškov:

Informacije o javnem
razpisu:

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega
odstavka 28.a člena Uredbe.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 EUR, ki se razdelijo po
naslednjih sklopih:
– 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
– 16.596.800 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
– 8.827.200 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb
(sklop C).
Sredstva v višini 27.424.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP,
221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
100 odstotkov.
Zaprti
Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec
s prilogami.
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. januarja 2022 do vključno 26. aprila 2022,
do 14. ure.
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 so dostopne na naslednji povezavi:
https://skp.si/aktualno/info-tocke.
2. Namen podpore in vrste naložb
1. Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe:
a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in
sicer:
– ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za
skladiščenje živinskih gnojil,
– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup
pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih
gnojil,
– nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva
k zmanjšanju toplogrednih plinov;
b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za
naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih
gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki
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ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih
virov za najmanj deset odstotkov oziroma bo rezultat
naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče
opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma
učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov
glede na stanje pred naložbo.
2. Naložbe iz prejšnje točke se podpirajo s cilji iz
četrtega odstavka 28.a člena Uredbe.
3. V skladu s petim odstavkom 28.a člena Uredbe primarna pridelava kmetijskih proizvodov pomeni
proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov iz
Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije,
UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), brez nadaljnjih
postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo teh pro
izvodov, 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 predelovalcem pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati, ter vse
dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo
prodajo. Kot priprava primarnih kmetijskih proizvodov
za prvo prodajo se šteje tudi njihovo čiščenje, luščenje,
sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem in pakiranje.
4. Vrsti naložb glede na velikost sta določeni
v 28.č 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 28.b členu
Uredbe.
2. Za namen operacije Naložbe v zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov iz kmetijstva se šteje, da je mladi
kmet fizična oseba, ki ima v skladu z drugo alinejo
drugega odstavka 6. člena Uredbe ustrezno poklicno
znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v četrtem
odstavku 6. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč
za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18,
50/19 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba za mlade
kmete), in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri,
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije
najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali
s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje
točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se
izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na
kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih
delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda
izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
5. Če se za mladega kmeta šteje pravna oseba
v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe, se iz-
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polnjevanje pogoja glede nadzora nad pravno osebo
izkazuje s statutom, družbeno pogodbo ali drugim ustanovnim aktom, iz katerega je razvidno, da ima fizična
oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju
petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis najmanj
50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi. Izpolnjevanje pogoja, da je fizična oseba iz drugega odstavka 6. člena Uredbe v obdobju petih let pred vložitvijo
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva, se
ugotavlja na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve iz evidence
Javna objava letnih poročil.
6. Priloga iz 4. točke tega poglavja je določena
v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji ob oddaji vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 100. člena Uredbe, razen pogojev iz 6., 9. in 17. točke prvega
odstavka 100. člena Uredbe ter pogojev iz drugega,
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 100. člena Uredbe:
a) za zahtevne naložbe se izpolnjevanje pogoja iz
11. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe in 23. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije,
– s sklepom sveta zavoda ali sklepom pristojnega
organa občine, s katerim je bil potrjen finančni načrt in
program dela javnega zavoda, če je upravičenec javni
zavod;
b) izpolnjevanje pogoja iz 13. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Uporaba naložbe tudi za druge namene«;
c) popis del in stroškov iz prve in druge alineje
14. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe, mora
vsebovati podatke o vrsti dela in stroška, enoti mere,
količini in obsegu del, vrednosti del brez DDV in vrednosti z DDV.
2. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec v skladu z 28.d členom Uredbe izpolnjevati pogoje
iz 10. člena Uredbe razen pogojev iz 15., 17., 18., 19.,
21. in 22. točke 10. člena Uredbe, pogoje iz prvega odstavka 94. člena Uredbe in pogoje iz prvega do četrtega
in šestega odstavka 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 2021 (Uradni list
RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21);
b) izpolnjevanje pogojev iz 4., 12., 13. in 14. točke
10. člena Uredbe upravičenec izkazuje s poslovnim 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
pogoja iz 13. točke 10. člena Uredbe, izkazuje z »Bilanco stanja« na dan 31. 12. 2021 in »Bilanco uspeha« za
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, 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;
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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 2021 znaša 18.436,32 eurov;
g) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje pogoja iz 20. točke 10. člena Uredbe izkazuje:
– s pogodbo o zaposlitvi za osebo, ki je za polni
delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– s potrdilom o vpisu za člana kmetije, ki je študent
ali dijak;
h) izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 94. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava upravičenca
o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
i) šteje se, da je v skladu s prvim odstavkom
101. člena Uredbe finančna konstrukcija naložbe zaprta, če ima upravičenec zagotovljena sredstva v višini
skupne priznane vrednosti naložbe.
3. Prilogi iz tega podpoglavja sta določeni v razpisni
dokumentaciji.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu z 28.e členom Uredbe
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 Republiki Sloveniji iz 2. točke 11. člena Uredbe za leto 2021
znaša 12.290,88 eurov, 1,5 letne bruto minimalne plače
pa 18.436,32 eurov;
b) če gre za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, je do podpore upravičena kmetijska mehanizacija, ki
prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in je določena
v Prilogi 2 Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske
mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in
157/21; v nadaljnjem besedilu: Katalog kmetijske in gozdarske mehanizacije) in navedena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti za 23. javni
razpis iz Priloge 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem
besedilu: Seznam upravičenih stroškov);
c) če gre za naložbe na področju živinoreje, pogoje
iz 1. do 3., 9. in 10. točke 17. člena Uredbe, pri čemer
mora biti zbirna vloga iz 9. in 10. točke 17. člena Uredbe
vložena v letu 2021;
č) 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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d) če gre za prispevek v naravi, pogoje iz petega
odstavka 28.e in 97. člena Uredbe:
– vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih postavk: 5,76 evrov/uro bruto za ročno delo ter
15,31 evrov/uro bruto za strojno delo, vrednost žaganega lesa pa ne sme preseči 300 eurov/m3 žaganega lesa,
– višina prispevka v naravi, ki ga upravičenec zagotovi v obliki lastnega dela, je določena v Seznamu
upravičenih stroškov.
5. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku
28.c. člena Uredbe ter 95. in 98. členu Uredbe.
2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list
RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) in Katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter navedeni v Seznamu
upravičenih stroškov.
3. Kot tržno primerljiva ponudba iz šestega odstavka 95. člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako
povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi
blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so
bile navedene v povpraševanju.
4. Za uveljavljanje splošnih stroškov iz 98. člena
Uredbe upravičenec vlogi na javni razpis priloži račune
oziroma predračune.
5. Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu
Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 28.f, 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-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf, in so podrobneje
opredeljena v tem poglavju.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstop
ni 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 ocenjevanje 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):
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MERILO

1.
1.1

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE
(maksimalno št. točk 5)
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.

Maks.
št. točk
10
5
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MERILO

1.1.1 Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot
12.290,88 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 35.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 35.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.1.2 Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot
18.436,32 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 do vključno 50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 do vključno 40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 do vključno 30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 do vključno 25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.2
NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se načrtovani obseg rejnih živali, izražen v ekvivalentu GVŽ, ki ga 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 2021 najmanj 4.000 EUR in manj kot
12.290,88 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 3 do vključno 5 GVŽ rejnih živali.
1.2.2 Majhna kmetija, ki je imela prihodek iz poslovanja v letu 2021 najmanj 12.290,88 EUR in manj kot
18.436,32 EUR/PDM
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 12 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 11 do vključno 12 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 10 do vključno 11 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 9 do vključno 10 GVŽ rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 9 GVŽ rejnih živali.
2.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
2.1
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH OMD (maksimalno
št. točk 10)
Ocenjuje se povprečno število točk na hektar, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno
v območje OMD 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). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
2.2
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH,
KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega najmanj
1 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 1 ha in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od
tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 0,5 in manj kot 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
oziroma ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi na najožjih VVO.
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NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ
PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 3)
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 iz PRP 2014-2020). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz
PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima več kot 2 in manj kot 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
Kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 2 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih
območjih iz PRP 2014-2020.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno št. točk 3)
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 2021 (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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu najmanj 2 ha
kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu več kot 1 in
manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu od 0,5 do
vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM
GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje shem kakovosti
hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode
iz sheme kakovosti.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 za najmanj en
kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti: zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu 2021 veljaven certifikat
ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana
kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalno
št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje najmanj ene
operacije iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje najmanj treh operacij
iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključen v izvajanje dveh operacij iz
naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključen v izvajanje ene operacije iz
naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje ukrepa Ekološko
kmetovanje iz PRP 2014-2020. Upravičenec pridobi k spodnji ocenitvi 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v preusmeritev v prakse in
metode ekološkega kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje praks in metod
ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki se je v letu 2021 vključil v izvajanje ukrepa
Dobrobit žival iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz
PRP 2014-2020.
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Maks.
št. točk
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJAH IN PODNEBNIH
50
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, podnebnim spremembam oziroma prilagajanju nanje ali k zmanjšanju
toplogrednih plinov iz kmetijstva, predstavlja več kot 50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se
točke pri tem merilu podvojijo.
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 2021, pri
ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana v register nepremične
5
kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot
5
0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
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
5
sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša
4
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
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
3
s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša
3
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
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih poslopjih, ki so vpisana
3
v register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj kot 100 odstotkov
3
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
2
s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša
2
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
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode
1
s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.
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
1
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
1
nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih konstrukcijskih elementov.
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.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19,
76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP).
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta oziroma nosilec patentne pravice za naprave oziroma
5
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katerega se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom
o patentu.
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Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje predstavlja najmanj 20 odstotkov skupnega
ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem gospodarstvu.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis
veljaven patent.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu upravičenca.
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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 10 točk. Za
izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu upravičenca 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.
Rezultat naložbe bo 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.
Rezultat naložbe bo povečanje povečanje URE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje povečanje OVE za najmanj 36 in manj kot 51 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na stanje pred
naložbo.
Rezultat naložbe bo povečanje povečanje OVE za najmanj 21 in manj kot 36 odstotkov glede na
stanje pred naložbo.
Rezultat naložbe bo 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.
Zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva (maksimalno št. točk 20)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 20 točk. Pri
ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja
najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj oseminpolmesečno in manj kot devetmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja
najmanj 35 in manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot oseminpolmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja
najmanj 25 in manj kot 35 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj sedminpolmesečno in manj kot osemmesečno skladiščenje
živinskih gnojil.
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Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja
najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot sedeminpolmesečno
skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov in predstavlja
najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

Stran
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4
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5. Podrobnejša merila in točkovnik za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B javnega razpisa):
Št.
1.
1.1

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – 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.
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno
12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 5)
1.2.1 Velja za enostavne individualne naložbe
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 več kot 40.000 do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno do vključno 20.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
1.2.2 Velja za zahtevne individualne naložbe
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 več kot 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)
Upošteva se kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nosilca
kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski sorodna izobrazba se upoštevajo
agro-živilska (vključno s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska
dejavnost.
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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva 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.
Nosilec kmetijskega gospodarstva 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.
MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 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.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 4)
Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 399 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 299 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo 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 kmetijskih površin na
VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.
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NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 3 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih
površin na problemskih območjih.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz
zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 1 in manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje shem kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo
kakovosti s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko
proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela v letu
2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz sheme
kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 3)
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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen
v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020.
Nosilec kmetijskega gospodarstva pridobi k spodnji ocenitvi 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja.
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VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca oziroma članov kmetije 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 2021. 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,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je vključen upravičenec oziroma član kmetije
v letu 2021 več kot 100 članov, se k spodnji ocenitvi dodata dve točki. Možni
sta največ dve izbiri. Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar
seštevek ne sme preseči 5 točk.
Upravičenec oziroma član kmetije je član skupine ali organizacije
proizvajalcev.
Upravičenec oziroma član kmetije je član zadruge.
Upravičenec oziroma član kmetije je član gospodarsko interesnega združenja
s področja kmetijske dejavnosti.
Upravičenec oziroma član kmetije je član drugih oblik interesnega
sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenju ali društvu) s področja
kmetijske dejavnosti.
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, podnebnim
spremembam oziroma prilagajanju nanje ali k zmanjšanju toplogrednih plinov
iz kmetijstva, predstavlja več kot 50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se
točke pri tem merilu podvojijo.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 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 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na rekonstrukcijo gospodarskih poslopij, ki so vpisana
v register nepremične kulturne dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja
register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
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Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
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.
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.
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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša 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.
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.
INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Kot nov kmetijski proizvod se šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na
katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem
gospodarstvu upravičenca.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca.
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Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
vloge na javni razpis veljavnen patent.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
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.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva 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.
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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca 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.
Rezultat naložbe bo 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.
Rezultat naložbe bo povečanje URE za najmanj 36 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.
Rezultat naložbe bo 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..
Rezultat naložbe bo 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.
Zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva (maksimalno št. točk 20)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
20 točk. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan
1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno
skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj oseminpolmesečno in manj
kot devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 35 in manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot
oseminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
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Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 25 in manj kot 35 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedminpolmesečno in manj
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot
sedeminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.

Stran
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1.
1.1

MERILO

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
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.
ISD znaša več kot 5 do vključno 7 odstotkov.
ISD znaša več kot 3 do vključno 5 odstotkov ali več kot 7 do vključno
10 odstotkov.
ISD znaša od vključno 2 do vključno 3 odstotke ali več kot 10 do vključno
12 odstotkov.
ISD znaša več kot 12 do vključno 15 odstotkov.
ISD znaša več kot 15 odstotkov.
1.2
NAČRTOVANI OBSEG SKUPNEGA PRIHODKA IZ POSLOVANJA
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO
ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)
1.2.1 Velja za enostavne individualne naložbe
Upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka 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 več kot 40.000 do vključno
50.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
40.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
25.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
1.2.2 Velja za zahtevne individualne naložbe
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 več kot 60.000 do vključno
70.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
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Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 do vključno
100.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 100.000 evrov skupnega
prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 45.000 do vključno
60.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 do vključno
45.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
Kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 do vključno
30.000 evrov skupnega prihodka/PDM.
DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA
INOVATIVNOST IN RAZVOJ PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vpisan v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne 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 najmanj 1.800 ur raziskovalnega dela. Upravičenec izkazuje
inovativnost in razvoj podjetja s pogodbe z raziskovalno skupino za najmanj
1.800 ur raziskovalnega dela ali z vpisom raziskovalne skupine v evidenco
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije. Kot kmetijski sorodna dejavnost se upošteva:
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.
Upravičenec je vpisan v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
z drugih področij.
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za najmanj
1.800 ur raziskovalnega dela.
Upravičenec ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za najmanj
1.800 ur raziskovalnega dela z drugih področij.
SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano
v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA OBMOČJIH
OMD (maksimalno št. točk 4)
Ocenjuje se povprečno število točk na ha, ki jih prejme kmetijsko
gospodarstvo, ki je razvrščeno v območje OMD v skladu s Pravilnikom OMD.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 400 do vključno 499 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 300 do vključno 399 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 100 do vključno 299 točk.
NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, 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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo 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 kmetijskih površin na
VVO, od tega najmanj 0,5 ha na najožjih VVO.
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NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014-2020 (maksimalno št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki ima v uporabi
najmanj 3 ha kmetijskih površin na problemskih območjih, pri čemer se
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 6 ha kmetijskih površin na
problemskih območjih.
Kmetijsko gospodarstvo ima v uporabi najmanj 3 in manj kot 6 ha kmetijskih
površin na problemskih območjih.
LOKACIJA NALOŽBE JE NA OBMOČJU NATURE 2000 (maksimalno
št. točk 2)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje
najmanj ene naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem obsegu
najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi. Upoštevajo se podatki iz zbirne
vloge za leto 2021.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
Kmetijsko gospodarstvo izvaja naravovarstvene operacije KOPOP v skupnem
obsegu najmanj 1 in manj kot 2 ha kmetijskih površin v uporabi.
PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA
VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 4)
Točke na podlagi tega merila se dodelijo upravičencu, ki je vključen v izvajanje
sheme kakovosti hrane. Upravičenec izkazuje vključenost v shemo kakovosti
s certifikatom ali odločbo za proizvode iz sheme kakovosti.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela
v letu 2021 za najmanj en kmetijski proizvod veljaven certifikat za ekološko
proizvodnjo.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela
v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz
sheme kakovosti: zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost ali višja kakovost.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca oziroma upravičenec sta imela
v letu 2021 veljaven certifikat ali odločbo za najmanj en kmetijski proizvod iz
sheme kakovosti integrirana pridelava ali izbrana kakovost.
VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA
(maksimalno št. točk 3)
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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
najmanj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno
št. točk 4)
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 2021.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno
v preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja.
Kmetijsko gospodarstvo upravičenca je bilo v letu 2021 vključeno v izvajanje
praks in metod ekološkega kmetovanja.
VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 4)
Upošteva se vključenost nosilca kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa
Dobrobit živali iz PRP 2014-2020. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za
leto 2021.
Nosilec kmetijskega gospodarstva je bil v letu 2021 vključen v izvajanje
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020.
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HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE
VKLJUČENOST UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega
povezovanja ter pogodbenega sodelovanja v okviru skupin ali organizacij
proizvajalcev, zadrug, gospodarsko interesnih združenj in drugih oblik
proizvodnega in pogodbenega sodelovanja v letu 2021.
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in
organizacije proizvajalcev) oziroma se izkazuje s potrdilom o članstvu v:
– zadrugi,
– branžni ali medbranžni organizaciji ali zadružni zvezi,
– združenju in društvu s področja kmetijske dejavnosti.
Če ima organizacija, v katero je bil vključen upravičenec v letu 2021 najmanj
100 članov, se k spodnji ocenitvi doda ena točka. Točke na podlagi tega
merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči 5 točk.
Upravičenec je član skupine ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja kmetijske
dejavnosti.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja
(npr. članstvo v združenjih ali društvih) s področja kmetijske dejavnosti.
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, podnebnim
spremembam oziroma prilagajanju nanje ali k zmanjšanju toplogrednih plinov
iz kmetijstva, predstavlja več kot 50 odstotkov stroškov celotne naložbe, se
točke pri tem merilu podvojijo.
OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 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 2021, pri ugotavljanju obsega GVŽ pa se upoštevajo
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
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.
Naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne
dediščine, v skladu s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih so nadzemni deli v celoti
zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do vključno
90 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
meteorne vode s kapaciteto najmanj 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,5 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč
v uporabi.
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Maks. št. točk Maks. št. točk
za enostavne za zahtevne
naložbe
naložbe
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno
3
3
80 odstotkov.
Naložba se nanaša na nakup oziroma zamenjavo opreme v gospodarskih
3
3
poslopjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine v skladu
s predpisom, ki ureja register kulturne dediščine.
Naložba se nanaša na ureditev objektov, pri katerih je najmanj 75 in manj
3
3
kot 100 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
2
2
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 in manj kot 100 m3 bruto prostornine.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
2
2
gospodarstvu znaša 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
2
2
60 odstotkov.
Naložba se nanaša na ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje
1
1
meteorne vode s kapaciteto več kot 20 do vključno 50 m3 bruto prostornine.
Delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 20 odstotkov
1
1
do vključno 40 odstotkov.
Povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem
1
1
gospodarstvu znaša 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
1
1
kot 75 odstotkov nadzemnih delov zgrajenih oziroma sestavljenih iz lesenih
konstrukcijskih elementov.
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 šteje reja novih vrst oziroma kategorij rejnih
živali, ki jih upravičenec ni imel v reji ob oddaji vloge na javni razpis.
Živali, ki jim grozi prenehanje reje, so določene v prvem odstavku 111. člena
Uredbe KOPOP.
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2021.
Upravičenec je lastnik veljavnega patenta za naprave oziroma tehnologije, na
5
5
katere se naložba nanaša, kar se izkazuje s potrdilom o patentu.
Upravičenec je vključen v izvajanje projekta evropskega inovacijskega
5
5
partnerstva.
Rezultat naložbe bosta najmanj dva nova kmetijska proizvoda na kmetijskem
5
5
gospodarstvu upravičenca.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
4
4
dobrega počutja živali iz Seznama upravičenih stroškov (velja tudi za
novogradnje hlevov), predstavljajo najmanj 20 odstotkov vrednosti celotne
hlevske opreme oziroma vseh inštalacijskih del.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
4
4
20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na kmetijskem
gospodarstvu.
Rezultat naložbe bo en nov kmetijski proizvod na kmetijskem gospodarstvu
3
3
upravičenca.
Naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi
3
3
vloge na javni razpis veljaven patent.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
3
3
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.
Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, predstavlja najmanj
3
3
10 in manj kot 20 odstotkov skupnega ekvivalenta GVŽ vseh živali v reji na
kmetijskem gospodarstvu.
Stroški nakupa in namestitve hlevske opreme, ki prispeva k izboljšanju
2
2
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.
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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.
PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE (maksimalno
št. točk 10)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
10 točk.
Za izkazovanje povečanja URE oziroma OVE na kmetijskem gospodarstvu
upravičenca 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.
Rezultat naložbe bo 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.
Rezultat naložbe bo 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..
Rezultat naložbe bo 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.
Rezultat naložbe bo 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.
Zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva (maksimalno št. točk 20)
Točke na podlagi tega merila se seštevajo, vendar seštevek ne sme preseči
20 točk. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan
1. 2. 2021.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil
na kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj devetmesečno
skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj oseminpolmesečno in manj
kot devetmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 35 in manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj osemmesečno in manj kot
oseminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 25 in manj kot 35 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedminpolmesečno in manj
kot osemmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 15 in manj kot 25 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
Rezultat naložbe bo povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil na
kmetijskem gospodarstvu upravičenca na najmanj sedemmesečno in manj kot
sedeminpolmesečno skladiščenje živinskih gnojil.
Nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
in predstavlja najmanj 10 in manj kot 15 odstotkov upravičenih stroškov
celotne naložbe.
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7. Finančne določbe: finančne določbe so določene
v 28. členu Uredbe.
8. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za
dodelitev sredstev sta določena v 91., 92. in 93. členu
Uredbe.
2. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe
je javni razpis strukturiran v tri sklope glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij,
– sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij,
– sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.
3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis – odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– prispevek k horizontalnim ciljem: 40 %;
– proizvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev:
20 %;
– ekonomski vidik naložbe: 15 %
– geografski vidik upravičenca: 10 %;
– družbeno socialni vidik: 10 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 %.
4. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78,
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000,
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih
prehodnih določb za podporo iz Evropskega 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 zahtev za pridobitev
oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso
v skladu s cilji operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.
9. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevka za predplačilo sta določena v 102. in 105. členu
Uredbe.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
so določeni v 102. členu Uredbe:
a) izpolnjevanje pogoja iz 2. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe se izkazuje s prilogo »Izjava
o neizterljivosti DDV«;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Kontrolni list za preveritev skladnosti izvedbe postopka
oddaje javnega naročila glede na določbe zakona o javnem naročanju – ZJN 3«;
c) izpolnjevanje pogoja iz 9. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje s prilogo
»Izjava upravičenca o prejetih javnih sredstvih za iste
upravičene stroške«;
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č) izpolnjevanje pogojev iz 12. točke šestega odstavka 102. člena Uredbe upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte
naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter s fotografijami plakata, nalepke, začasnega panoja, obrazložitvene
table ali stalne obrazložitvene table, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu z osemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe.
3. Poleg pogojev iz prejšnje točke mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati
tudi pogoje iz 28.g člena Uredbe.
4. Podrobnejši postopek glede zavarovanja predplačila z bančno garancijo je v skladu z osmim odstavkom 105. člena Uredbe opredeljen z Uredbo o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih
z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS,
št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami
in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018,
str. 2). Če upravičenec uveljavlja predplačilo, zahtevku
za predplačilo priloži bančno garancijo.
5. Priloge iz 2. točke tega poglavja so določene
v razpisni dokumentaciji.
10. Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev
1. Obveznosti upravičenca so določene v 103. in
106. členu Uredbe.
2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še
obveznosti iz 28.h člena Uredbe:
a) če je upravičenec nosilec kmetije, se izpolnjevanje obveznosti iz 9. točke prvega odstavka 28.h člena
Uredbe izkazuje na podlagi naslednjih dokazil, ki se
priložijo poročilu o izpolnjevanju obveznosti:
– pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji;
– potrdilo o vpisu za člana kmetije, ki je študent ali
dijak.
3. Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz
tega poglavja poročati na obrazcu iz Priloge 2 razpisne
dokumentacije.
11. Objava podatkov o upravičencih in varstvo
osebnih podatkov
1. Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli
sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletišču
ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so 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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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20
in 145/20), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 –
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne
5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
631-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54
z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019,
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57
z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020,
6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60
z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020,
6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63
z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in
6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov
za leto 2022
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

Znanstvene vede
Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične vede
SKUPAJ

blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu:
javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih
projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski
temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD)
d. velikih temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: veliki projekti).
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega javnega razpisa znaša
16.400.000,00 EUR. Pri izvedbi javnega razpisa se pri
dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah
na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med
znanstvenimi vedami v letu 2022 okvirno ohranja glede
na razmerje v letu 2021.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo
točke 2.c tega javnega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo
točke 2.d tega javnega razpisa znaša 4.000.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem
načrtu agencije.
3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini
16.400.000,00 EUR po znanstvenih vedah:

Razmerje sredstev v 2021 (v %) Razmerje sredstev na javnem razpisu (v %)
21,0
20,1
27,6
30,0
13,5
12,2
11,7
11,8
10,9
11,0
15,3
14,9
100,0
100,0

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu cilju trajnostnega razvoja sledi predlog raziskovalnega projekta.
Seznam ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost:
1. Odprava revščine
2. Odprava lakote
3. Zdravje in dobro počutje
4. Kakovostno izobraževanje
5. Enakost spolov
6. Čista voda in sanitarna ureditev
7. Cenovno dostopna in čista energija
8. Dostojno delo in gospodarska rast
9. Industrija, inovacije, infrastruktura
10. Zmanjšanje neenakosti
11. Trajnostna mesta in skupnosti

12. Odgovorna poraba in proizvodnja
13. Podnebni ukrepi
14. Življenje v vodi
15. Življenje na kopnem
16. Mir, pravičnost in močne institucije
17. Partnerstva za doseganje ciljev
Krajši opisi ciljev trajnostnega razvoja s tematskimi
polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na
spletnih straneh (Kazalniki (stat.si)).
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR.
Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko
odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela
projekta to pomeni okvirno 2993 letnih ur cenovnega
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razreda A (1497 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2667 letnih ur cenovnega razreda B (1334 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 2344 letnih ur cenovnega
razreda C (1172 za projekte v vrednosti 50.000 EUR),
2108 letnih ur cenovnega razreda D (1054 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR), 1919 letnih ur cenovnega
razreda E (960 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali
1761 letnih ur cenovnega razreda F (880 za projekte
v vrednosti 50.000 EUR).
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD
bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno
100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 2993 letnih ur
cenovnega razreda A, 2667 letnih ur cenovnega razreda B, 2344 letnih ur cenovnega razreda C, 2108 letnih ur
cenovnega razreda D, 1919 letnih ur cenovnega razreda E ali 1761 letnih ur cenovnega razreda F.
Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B.
Veliki projekti bodo financirani v letnem finančnem
obsegu okvirno 500.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno
14966 letnih ur cenovnega razreda A, 13337 letnih ur
cenovnega razreda B, 11718 letnih ur cenovnega razreda C, 10542 letnih ur cenovnega razreda D, 9595 letnih
ur cenovnega razreda E ali 8804 letnih ur cenovnega
razreda F.
Temeljne projekte, podoktorske temeljne projekte,
temeljne raziskovalne projekte – Program AD in velike
projekte bo agencija financirala do 100 % utemeljenih
stroškov projekta. Aplikativne projekte in podoktorske
aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75 %
utemeljenih stroškov projekta. Sofinanciranje podoktorskega aplikativnega projekta znaša s strani agencije
1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE)
cenovne kategorije B.
Prijavitelj aplikativnega projekta oziroma podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje
vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih
zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer
za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost
cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne
organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.
Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 %
obsega projekta, ki ga financira agencija, razen če je
prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi
urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna
Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15,
27/17, 9/18, 62/19 in 105/20), financirala posameznega
raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje,
vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela
letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju
izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur
sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajal-
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cih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so
vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte –
Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu
in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter
ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne
subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del
raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko
prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je izbor:
5.1. Temeljnih in aplikativnih projektov ter podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) projektov
V okviru vsake vede mora biti za podoktorske projekte dodeljenih vsaj 10 % sredstev glede na obseg
financiranja izbranih prijav v okviru vede. Vsaj 30 %
sredstev za projekte v okviru vede tehnika, vsaj 20 %
v okviru vede biotehnika ter vsaj 5 % v okviru ved družboslovje, naravoslovje in medicina, mora biti dodeljenih
za aplikativne projekte in podoktorske aplikativne projekte. Vsaj 20 % odobrenih sredstev na razpisu mora biti
dodeljenih za projekte, katerih nosilci so mladi doktorji
(največ 10 let po letu zagovoru doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih
največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični
medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini
50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na
spodnjem robu seznama odobrenih.
Na medicinskih vedah morajo klinične raziskave
izkazovati udeležbo zdravstvenih zavodov/učnih ustanov vsaj v višini 30 % raziskovalnih ur. Pri vsaki prijavi
projekta, kjer prijavitelj izbere, da raziskave potekajo na
področju klinične medicine, mora prijavitelj posebej utemeljiti, da gre za klinično naravnan projekt, kar preveri
in potrdi ali zavrne mednarodni panel v okviru ocenjevalnega postopka. V okviru medicinskih ved mora biti vsaj
50 % sredstev namenjenih kliničnim raziskavam.
5.2. Temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.
Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva
najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor
temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor
teh projektov.
5.3. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– velikih projektov.
Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti,
ki vključujejo najmanj dve vedi. V izbor za sofinanciranje
se uvrsti:
– dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno
naravoslovno vedo;
– dva najbolje ocenjena velika projekta, s primarno
tehniško vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno
medicinsko vedo;
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– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno
biotehniško vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno
družboslovno vedo;
– en najbolje ocenjeni veliki projekt, s primarno
humanistično vedo.
Velikih projektov se ne prijavlja na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH ter na podlagi
sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, Hrvaško agencijo HRZZ, Flamsko agencijo FWO in češko
agencijo GAČR.
6. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne
in aplikativne projekte ter velike projekte so določeni
v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo
projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na
spletni strani agencije.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte – Program AD so določeni
v Metodologiji.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu morajo
biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen
če ni s tem javnim razpisom določeno drugače.
6.1. Pogoji za velike projekte, temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne)
projekte
6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Veliki projekt, temeljni in aplikativni projekt izvaja
projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin
na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti
prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Predmetni pogoj mora biti izpolnjen
ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta
sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni
obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med
izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO
v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt
odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči
ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora
navesti že ob prijavi – tč. 25 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Prijavitelj aplikativnega projekta in podoktorskega aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj
25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov, s katerimi mora imeti sklenjen
pisni dogovor o sofinanciranju. Predmetni pogoj mora
biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti.
Vodja projekta mora imeti evidenčno številko
raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Prijavitelj mora za vodjo
projekta, ki še nima številke raziskovalca, izpolniti
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obrazec ARRS-ZOP-02-2021-1, ki mu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom
začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega
poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.
Na javni razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, pri katerem je bil
vodja projekta, je na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem postopku) v postopku ocenjevanja
prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni
mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
Na javnem razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu
za oddajo prijave vodje največ enega projekta, v to
omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom
za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo
ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in
146. člena pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo
ne štejejo projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.
Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni
razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal
projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta
kot mladi doktor.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec
– podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje
pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta,
če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso
potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata
v obdobju 1. 1. 2019 – zaključka javnega razpisa).
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata
do 28. 2. 2022. Če je podoktorand izkoristil dopust iz
naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer
se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu
zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih
o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt
ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci
na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.
V okviru javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega
projekta.
6.1.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo
projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo
NKFIH ter na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko
agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo
HRZZ in češko agencijo GAČR
6.1.2.1. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo
projekt na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo
NKFIH
Na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo
NKFIH lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo
v madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo
projekta. Madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj
s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa NKFIH pošljejo
prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva NKFIH. Skupni
projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofi-
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nancirata agencija in NKFIH. V primeru sofinanciranja
s strani NKFIH mora obseg sredstev NKFIH biti manjši
od obsega slovenskega dela. Projekti, ki so prijavljeni
na podlagi sporazuma z NKFIH, so lahko le temeljni
projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a javnega razpisa.
6.1.2.2. Dodatni pogoji za prijavitelje, ki prijavljajo projekt na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko
agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo
HRZZ in češko agencijo GAČR
Na podlagi sporazuma WEAVE z avstrijsko agencijo FWF, poljsko agencijo NCN, švicarsko agencijo
SNSF, flamsko agencijo FWO, hrvaško agencijo HRZZ
in češko agencijo GAČRlahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, poljskimi, švicarskimi, flamskimi, hrvaškimi oziroma češkimi raziskovalci
(raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, poljskih, švicarskih,
flamskih, hrvaških oziroma čeških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot »vodilna agencija«,
ki opravi recenzijo projekta. Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo z:
– avstrijskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na FWF, kot jo zahteva FWF,
– poljskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na NCN, kot jo zahteva NCN,
– švicarskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na SNSF, kot jo zahteva SNSF,
– flamskimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na FWO, kot jo zahteva FWO,
– hrvaškimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na HRZZ, kot jo zahteva HRZZ,
– češkimi raziskovalci, ki hkrati pošljejo prijavno
dokumentacijo na GAČR, kot jo zahteva GAČR.
Slovenski raziskovalci lahko oddajo prijavo tudi
v kombinaciji z raziskovalci iz dveh pod tč. 6.1.2.2. navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo
na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede
na navedeno ni možno oddati prijavi v kombinaciji s češkimi in hrvaškimi raziskovalci (sodelujoča agencija
GAČR in HRZZ) ter v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).
Projekti, ki so prijavljeni na podlagi sporazuma
z navedenimi partnerskimi agencijami so lahko le temeljni projekti, kot so opredeljeni v točki 2.a javnega
razpisa.
V primeru, da bo uspešnost prijav na javni razpis
(število odobrenih projektov glede na prejete prijave)
večja od 20 %, se na podlagi dogovora med partnerskimi agencijami, prijave, ki so slabše uvrščene od prijav,
ki se uvrstijo med navedenih 20 % prijav, ob upoštevanju v odstotku določene vrednosti razmerja ocene prijave glede na najvišjo možno oceno posamezne prijave,
ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje.
6.1.2.3. Skupne določbe za prijavitelje, ki prijav
ljajo projekt na podlagi sporazumov s partnerskimi
agencijami
Prijava skupnega projekta je sestavljena iz skup
nega znanstvenega opisa projekta, ki opisuje znanstvene prispevke posameznih partnerjev. Izračuni stroškov morajo biti navedeni ločeno za vsak nacionalni
del projekta in morajo upoštevati smernice partnerske
agencije za financiranje. V primeru odobritve skupnega projekta, bo projektne dele financirala agencija in
partnerska/i agencija/i v skladu s svojimi predpisi.
Po zaključenem postopku ocenjevanja agencija o rezultatih ocenjevalnega postopka obvesti
partnersko/i agencijo/i, ki po obravnavi na svojih organih odločanja posreduje/ta potrditev odločitve agencije
ali obrazloženo zavrnitev. Vsaka partnerska agencija
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o izidu ocenjevalnega postopka obvesti prijavitelje svojega nacionalnega dela skupnega projekta.
Če vstopni pogoji ene od sodelujočih agencij niso
izpolnjeni, se šteje, da so prijavo zavrnile vse sodelujoče agencije.
6.1.3. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo
imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede
efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna
kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur
raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti
zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti
vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov,
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev
in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le
z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela
(0,01 FTE) na letni ravni.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh
mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti
zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega
delovnega časa.
6.1.4. Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti
in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so
določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev,
morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so
ti izrecno določeni.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo,
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom
javnega razpisa (CI).
Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih
ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene
knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne
številke raziskovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih
podatkov CONOR.SI.
6.1.4.1. Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih
projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata
2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni
pogoj,
– A' > 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov
je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja
izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno
vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za
vedo.
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1. Ocena A1
a. A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,5
1

b. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje

A1 minimalni
0,4
1

2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
naslednji:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika,
Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija

CI minimalni
1
5
15
50
100
200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je
za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja,
naslednji:
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija
in predelava, Geografija
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika

3. Drugi kvantitativni pogoji
A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.
6.1.4.2. Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:
– Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– A1 > 0,
– A' > 0.
6.1.4.3. Pogoji za vodje velikih projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata
2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A« ≥ 50.
6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini, in ne sme biti zaposlen
v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja
v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu
2021 oziroma do zaključka javnega razpisa.
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.

CI minimalni
1
5
10
20

– Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran
na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini
680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40 % od
1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi
pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran
vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
– Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
– V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne
more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega
ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz
tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na
obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021 izpolnjuje na
spletnem portalu agencije DigitalForms. Portal lahko
uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije,
skrbniki spletnega portala DigitalForms v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
Prijava na spletni portal DigitalForms je možna:
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala
DigitalForms, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
DigitalForms v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen
mora biti v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno
skrivnost. Kot poslovna skrivnost se na podlagi 39. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) štejejo informacije, ki
izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.
Sestavni del prijave je tudi sestava projektne skupine. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta,
v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov. Prijavitelji,
ki raziskovalcev pri izvajanju projekta ob oddaji prijave
še ne morejo predvideti (predvsem tujih podoktorandov,
ki še nimajo sklenjenih ustreznih pogodb), le-te navedejo v sklopu vsebine projekta.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska
družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo tudi
izpolnjen podpisan in žigosan Obrazec za dodeljevanje
državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021-DP.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja
pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
– za temeljni projekt, veliki projekt in podoktorski
temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
– za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni
projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in
uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih
projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
Prijavitelji velikih projektov morajo v življenjepisu
vodje navesti organizacijske sposobnosti vodje za vodenje velikih projektov in dosedanje izkušnje pri vodenju
takih projektov.
9. Ocenjevanje projektov
Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki
veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.
Prijave za velike projekte, temeljne in aplikativne
projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter
temeljne raziskovalne projekte – Program AD ocenjujeta
dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika.
V primeru neusklajenega poročila občasno strokovno
telo določi tretjega recenzenta.
10. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 9. 2022 in je odvisen od razpoložljivih sred-
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stev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih objektivnih okoliščin, ki lahko
vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O spremembi predvidenega datuma začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh
let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg
raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni
obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem javnem razpisu.
11. Izbor projektov
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo
uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno
nižjo od praga, določenega v Pravilniku in Metodologiji.
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov in ga
posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno
obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD velja naslednji postopek:
– Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno
vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta,
pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti
z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena
projekta znotraj istega področja.
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama
projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek
sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega
razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo
na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo
dveh prijav projektov.
– V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko
uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki
veljajo za izbor teh projektov.
– Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov
– Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa
in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama
na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet
2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
– V primeru, da je prijav, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom
za izbor projektov, enako ali manj od maksimalnega števila možnih izbranih prijav glede na razpisana sredstva,
se v izbor uvrsti vse prijave.
Pri izboru velikih projektov velja naslednji postopek:
– V primeru, da na posamezni vedi ni dovolj prijav,
ki bi se skladno s točko 5.3 lahko uvrstile v izbor na
posamezni primarni vedi, se v izbor uvrstijo prijave na
drugih primarnih vedah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje
in niso ocenjene pod predpisanim mejnim pragom za
izbor projektov, glede na doseženo oceno do skupno
razpisanega števila prijav velikih projektov (8 prijav).
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama
projektov ni uvrščenih 8 prijav projektov, se preostanek
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sredstev javnega razpisa (za predmet 2.d točke javnega
razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo
na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo predvidenega števila prijav projektov.
12. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor
agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse
recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja
raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu.
Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi
podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta
skladno s 105. členom pravilnika.
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference,
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba
logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so
zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni
potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta.
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijava na javni razpis se izvede v okviru elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim podpisom.
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 14.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali iz upravičenih razlogov na način
določen v točki 14.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2020 na spletnem portalu
agencije DigitalForms. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 28. 2. 2022
do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za
pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema
digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije
DigitalForms do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure.
14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma po
oblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
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odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije DigitalForms (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2021) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
– št. prijave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
DigitalForms do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 28. 2. 2022 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 28. 2. 2022 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
15. Odpiranje prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 3. 3. 2022, ob
10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se
prijava odpre).
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v juliju 2022.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Povezave do razpisov na partnerskih agencijah:
– FWF:
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects
– SNSF:
https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia
– GAČR: https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/
– NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
– NKFIH: National Research, Development and Innovation Office | For the applicants (gov.hu)
– FWO:
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-partner/
– HRZZ: https://www.hrzz.hr.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana, vsak delovni dan v času uradnih ur.
Kontaktne osebe: Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja
Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci (elektronski naslovi so objavljeni na spletni povezavi: ARRS
– Raziskovalni projekti – Kontaktne osebe); za projekte,
kjer ARRS nastopa kot vodilna agencija, v zvezi s partnersko agencijo: Mojca Boc).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 5100-18/2021-2

Ob-3684/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16,
79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih), v zvezi s 15. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07,
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03
in 105/10) ter na podlagi 7. člena in III. poglavja Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti, z dne 6. 4. 2001 (objavljen na spletni strani agencije;
v nadaljevanju: memorandum) in usmeritev Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
št. 510-37/2021/4, z dne 25. 10. 2021 (v nadaljevanju:
dopis ministrstva) objavlja
javni razpis
za podoktorske raziskovalne štipendije
na Japonskem za raziskovalce iz Republike
Slovenije v letu 2022
1. Predmet razpisa: na podlagi sklenjenega memoranduma Japonsko združenje za spodbujanje znanosti
(Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS) vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz
Republike Slovenije. V letu 2022 je Sloveniji namenjena
ena štipendija.
2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis: podoktorska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim
podoktorskim kandidatom (v nadaljevanju: kandidat),
pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot
šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih
znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in
univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).
3. Pogoji
3.1. Znanstvena področja, začetek in trajanje raziskovalnega dela na Japonskem
Kandidati se na Javni razpis za podoktorske razisko
valne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis) lahko
prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno
delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata
ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo
prijave),
– če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija
JSPS, ne more ponovno kandidirati.
4. Postopek ocenjevanja: prijave kandidatov bo
ocenjevalo Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na tuje štipendije (v
nadaljevanju: strokovno telo), ki ga imenuje Znanstveni svet agencije. Strokovno telo bo ocenjevalo prijave
v skladu z dopisom ministrstva, upoštevajoč pri tem vso
razpisno dokumentacijo JSPS, ki je sestavni del tega
razpisa. Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in popolnih prijavah strokovno telo najprej ugotovi skladnost
prijav glede na pogoje iz 3.2. točke tega razpisa. V nadaljevanju postopka strokovno telo ovrednoti prijave,
upoštevaje kazalnike in merila, ki jih določa 5. točka raz-
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pisa in predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo)
za nominacijo kandidata iz prednostnega seznama. Ministrstvo posreduje nominacijo predlaganega kandidata
japonski JSPS.
5. Kazalniki in merila
Strokovno telo pri ocenjevanju upošteva naslednje
kazalnike in merila:
– pretekle raziskave in raziskovalne dosežke – 0 do
5 točk,
– znanstveno odličnost na podlagi priložene bibliografije – 0 do 5 točk in
– načrt raziskovalnega dela na Japonskem – 0 do
5 točk.
6. Financiranje
JSPS poleg štipendije izbranemu kandidatu krije
tudi sredstva za:
– povratno letalsko vozovnico,
– mesečno nadomestilo v višini 362.000 Yen
(cca 3.000,00 EUR),
– namestitev 200.000 Yen (cca 1.700,00 EUR),
– nezgodno ter zdravstveno zavarovanje.
Natančni podatki o financiranju so v priloženi JSPS
dokumentaciji.
7. Oblika, način in rok za oddajo prijav
Prijava vsebuje:
– prijavni obrazec v tiskani obliki (mora biti lastnoročno podpisan) in na elektronskem nosilcu podatkov
(USB ključ, CD, DVD) v pdf formatu. Obe obliki prijavnega obrazca (tiskana in na elektronskem nosilcu podatkov) morata biti vsebinsko popolnoma enaki;
– kopijo dokazila o doktoratu s prevodom v angleški
ali japonski jezik (overitev ni potrebna);
– priporočilno pismo slovenskega mentorja ali nadrejenega (velja tudi priporočilo bivšega mentorja ali biv
šega nadrejenega) v angleškem ali japonskem jeziku
(izvirnik);
– pisno soglasje japonskega mentorja in njegove
japonske institucije o programu raziskovanja oziroma
raziskovalnega dela na Japonskem v angleškem ali
japonskem jeziku (izvirnik).
Prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz
Republike Slovenije v letu 2022«, s pripisanim imenom
in priimkom kandidata ter njegovim naslovom, na: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 7. februarja 2022
(upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije do vključno 7. februarja 2022.
V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav agencija ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom
neodprte vrnjene kandidatom (razen, če z ovojnice ni
mogoče razbrati ime in priimek kandidata in njegovega
naslova in se prijava odpre). Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu s priloženo
obvezno dokumentacijo iz prvega odstavka te točke in
vsebuje vse zahtevane podatke, ki jih določa razpisna
dokumentacija. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 11. februarja 2022 v prostorih agencije.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izboru
V roku največ treh mesecev po odposlani nominaciji
kandidatov s strani ministrstva (nominacija bo predvi-
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doma odposlana konec marca 2022) bo JSPS zaključil
izbor in izbranega kandidata pisno obvestil, na v prijavi
dan naslov, o izboru in o vseh nadaljnjih postopkih.
JSPS bo o svojem končnem izboru seznanil tudi ministrstvo.
Agencija bo kandidate, ki ne bodo nominirani, o tem
obvestila v osmih dneh po posredovanju izbora JSPS
na ministrstvo.
10. Objava razpisa in kontaktna oseba
Razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani agencije – www.arrs.si, kjer bo
dosegljiva tudi razpisna dokumentacija.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko
obrnete na kontaktno osebo za razpis: Marjetica Primožič, tel. 01/400-59-70; elektronska pošta: marjetka.primozic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 3301-4/2021-SRRS-1

Ob-3677/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1
(Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 –
ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02),
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16),
Ustanovitvenega akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7.
2009 (čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih
pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11.
2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr.
in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za
leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.),

Znesek Iz postavke
v EUR
za leto
1.000.000
2021
70.000

Oblika sredstev

Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20),
Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20),
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 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 (Uradni list EU L, št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena 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, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Uredbe
Komisije EU št. 1408/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči »de minimis« v kmetijskem sektorju
(Uradni list Evropske unije št. L 352/1 z dne 24. 12.
2013, str. 9), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne
22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljevanju Uredba »de minimis« v kmetijskem sektorju), Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5.
in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS, št. 115/21) objavlja
javni razpis
za obratna sredstva – odprava posledic pozebe
v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 – A1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 1.070.000 EUR, kot
sledi v nadaljevanju

Vir sredstev

Posojilo

Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad
Sredstva Ministrstva
Nepovratna sredstva –
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
2022–2027
za kmetijstvo,
subvencija obrestne mere
in prehrano
gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: MKGP) zagotavlja iz Proračuna Republike
Slovenije sredstva za sofinanciranje obresti za obdobje
od 2022 do 2027. V kolikor za leta 2025 do 2027 ne bo
proračunskih zmožnosti za zagotovitev sredstev za subvencijo obrestne mere s strani MKGP, bo obrestna mera
postala strošek vlagatelja.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil
s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinograd
nikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5.
in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju
Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
so sledeča:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje,
ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne
vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih
pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
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2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov
za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe,
mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za
leto 2021.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta,
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo,
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno
odstopil od vloge.
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno,
določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si,
najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz
sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam
pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.
9. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridob
ljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi
nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri
čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali
stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev,
v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor
vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi
zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila, kot so
zahtevana za vlagatelja.
10. Vlagatelj mora imeti v lasti ali zakupu vsaj
0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov,
ki imajo stopnjo poškodovanosti iz končne ocene vsaj
30 % škode ali več.
11. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti
ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov
v finančni konstrukciji.
12. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni
subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
13. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
14. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil
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od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni
upravičen do spodbude.
15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 5,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan
31. 12. 2020.
16. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot
25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem
se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega
reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega
dednega reda).
17. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
18. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku
finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile
v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16
– odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl.
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
19. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
20. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni
list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za skupinske
izjeme, razen, če je postal podjetje v težavah zaradi
pozebe oziroma če 31. 12. 2019 ni bil podjetje v težavah, pa je to postal v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6.
2021, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov
v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku
prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno
zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora
vlagatelj izreči v izjavi.
21. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
22. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko
zakonodajo.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.1 – Primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– K-M012-5940117-2017 z dne 24. 11. 2017.
Pogoji po podprogramu A1.1
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme dati prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Vlagatelj ne sme zaprošati za sredstva, katerih
znesek je določen na podlagi cene ali količine pro
izvodov, danih na trg.
4. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
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na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
5. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne
okoliščine vsakega primera po posameznih uredbah.
6. Pomoč »de minimis« se lahko kumulira s pomočjo, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis«
do ustrezne zgornje meje, opredeljene v posamezni
uredbi »de minimis«.
7. Skupni znesek pomoči »de minimis« za primarno
kmetijsko proizvodnjo, odobrenih enotnemu podjetju, ne
sme presegati 25.000,00 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne
glede na obliko sredstev in namen pomoči. Opredelitev
enotnega podjetja je določena v Uredbi »de minimis«
v kmetijskem sektorju. V kolikor je vlagatelj in/ali katerokoli podjetje, ki spada v enotno podjetje, že prejemnik
pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem
prijavnem obrazcu, v nasprotnem primeru se o tem izreče v izjavi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega
obrazca.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.1
Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot,
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma
register kmetijskih gospodarstev pred 10. 4. 2021.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.1
– 01.21 Vinogradništvo
– 01.22 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
– 01.23 Gojenje citrusov
– 01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
– 01.25 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
– 01.26 Pridelovanje oljnih sadežev
– 01.27 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
– 01.29 Gojenje drugih trajnih nasadov
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise
s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de
minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.1
– Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 10. 4. 2021.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se ne všteva DDV.
Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta, so lahko:
Stroški materiala in blaga
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in oprav
ljanju storitev
Stroški transportnih storitev
Stroški plač in povračil v zvezi z delom
Drugi operativni stroški
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena na www.srrs.si.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
10.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa
100.000 EUR.
Vlagatelj lahko zaprosi za največ 3.500 EUR posojila na hektar sadovnjakov ali vinogradov s stopnjo
poškodovanosti 30 % ali več.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
10.000 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.1
1. Obrestna mera je fiksna, in sicer 1,80 % letno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Glavnica posojila se vrača mesečno.
– Obrestna mera posojila je subvencionirana s strani MKGP.
2. Doba vračanja
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem do 6 mesecev) je do 60 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj
kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti
črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu,
v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do
financiranja
– Ohranitev dejavnosti.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi
vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do
Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo
Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost
izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad
vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
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2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje
– Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane,
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja,
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah,
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka
k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za
dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani
Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 9.
2022.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje, ki so objavljena na www.srrs.si, in se izvede na
podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati
najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi
o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka
projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev tekočega poslovanja vlagatelja.
3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu,
v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena
na www.srrs.si.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
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3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno
s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo: opis projekta, ki mora
biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– dokazilo o škodnem dogodku oziroma dokazilo,
da je stopnja poškodovanosti iz ocene škode Uprave RS za zaščito in reševanje po pozebi med 5. in
9. aprilom 2021 30 % ali več,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi
točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma
do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma
po razpisnem roku.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih:
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se izvede najkasneje 5. delovni
dan po oddaji vlog.
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3. Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem
redu oddaje vloge, odpiranje poteka enkrat tedensko
glede na datum dospelosti, do porabe sredstev.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z dnem,
ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za
opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku
8 dni od dneva vročitve.
2. Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam popolnih vlog na javni razpis glede na čas oddaje
dopolnitev.
3. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno
dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na čas uvrstitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri dodelitvi
sredstev imajo vloge, ki so dosegle minimalno število
točk.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri
čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh
ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom
točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom
ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor
za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu
ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo
Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe
o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo
biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS,
št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
(Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne
29. 11. 2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk
in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki
izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,
– da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih
sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine
Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov
(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju
ter informiranju javnosti) dolžni 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 program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni
izročiti po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila,
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam
in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica,
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije
oziroma društva).
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, državne, mednarodne organizacije oziroma društva)
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– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem
v Občini Ilirska Bistrica
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov
– pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2022 zagotovljenih do
11.000 EUR sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo
prispele najpozneje do 20. 1. 2022 do 10. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje
humanitarnih programov 2022 – ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
8. 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
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 humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022
na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi,
Zakona o javnih financah, Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka
o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2022.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih 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 podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno
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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 pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so
dostopni na spletni strani občine.
9. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 21. 1. 2022 ob
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica),
ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji
bodo o izbiri obveščeni predvidoma meseca marca 2022
in nato pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi,
da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem
roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-199/2021-1
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni
list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008) in Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi
v skupni višini do 21.578 EUR:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A–L); do:
11.886 EUR;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do:
3.295 EUR;
– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do: 1.009 EUR;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov
v javnem interesu (M3); do: 2.354 EUR;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4);
do: 1.374 EUR;
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do:
1.660 EUR.
V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se
za gostovanja domačih društev izven meja naše občine
nameni največ 931 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen,
Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi
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v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala
sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev,
ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah
v naši občini.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev
Premska srečanja do višine 581 EUR, od katerih se
do višine 291 EUR nameni kot nagrada za najboljše
literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in
sicer največ do navedenih zneskov:
– Dan upora proti okupatorju do: 278 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do: 538 EUR,
– Dan državnosti do: 279 EUR,
– Dan samostojnosti do: 279 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska
Bistrica.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
2. Pogoji in merila
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 dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko
tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del,
s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po
tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
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Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
– uskladiti termine programov z območno izpostavo
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni,
v kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina
Ilirska Bistrica.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija
ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov,
na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijav
lja več programov, mora za vsak posamezen program
izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi
prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati
zahtevanih prilog).
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 27. 1. 2022 do 10. ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis Kultura 2022 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. 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
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 programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica za leto 2022 na podlagi veljavnega Zakona
o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2022.
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Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih 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 podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja 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 pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so
dostopni na spletni strani občine.
7. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 28. 1. 2022 ob
10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila
petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo imenuje župan Občine Ilirska
Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma marca 2022 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če
komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni razpis
nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da
prijave v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj
v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 014-2/2021 04/19

Ob-3646/21

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z 19. členom
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/19), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Ormož
Naročnik: Občina Ormož Ptujska cesta 6, 2270
Ormož.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Ormož.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 5 let po
sklenitvi koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja
še za 5 let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ormož: http://www.ormoz.si.
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5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, 2270 Ormož.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija – pogrebna
služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25. 1. 2022
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 osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja 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 Klavdiji Bac, e-pošta: klavdija.bac@ormoz.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: klavdija.bac@ormoz.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Ormož http://www.
ormoz.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni
in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo
v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine
Ormož.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. 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 po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.
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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.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteku roka za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge.
Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam.
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene
rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Ormož
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Razpisi delovnih mest
Su KS 212/2021-2

Ob-3642/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
4 sodniška mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško 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 sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-3655/21
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in
28/19), 34. člena Statuta CUDV Črna na Koroškem ter
sklepa 9. redne seje Sveta CUDV Črna na Koroškem
z dne 14. 12. 2021, Svet CUDV Črna na Koroškem objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Centra za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem
1. Kandidat/ka za direktorja/ico CUDV Črna na Koroškem mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom,
izpolnjevati še pogoje iz 56., 57., in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju
ZSV):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
v skladu s 56. in 69. členom ZSV in pet let delovnih
izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in
69. členom ZSV in dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje. Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
2. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis (Europass) iz katerega so razvidne
delovne izkušnje,
– potrdilo o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– izpis zavarovanj v RS (iz ZPIZ-a o delovni dobi),
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje,
– program dela in vizija razvoja CUDV Črna na Koroškem za mandatno obdobje, za katerega se prijavljajo,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga potrdila o izpolnjevanju pogojev.
3. Kandidat/ka mora poleg pogojev zgoraj izpolnjevati se naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
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4. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas trajanja mandata.
5. Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov CUDV Črna na
Koroškem – za Svet CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem ali oddati v tajništvu
zavoda najkasneje v roku 8 dni po objavi razpisa, in
sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na
razpis za direktorja/direktorico«.
6. Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem
roku, ne bomo upoštevali.
7. Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku po končanem postopku izbire.
Svet CUDV Črna na Koroškem
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Druge objave
Ob-3647/21
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE
in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na splet
ni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 74SUB-OB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20,
51/21 in 100/21) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 75.429.483,96 EUR, pri čemer je 50.929.483,96 EUR
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike
Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok
o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim
aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen
drug prednostni način ogrevanja.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3648/21
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE
in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na splet
ni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/
splosni-pogoji-poslovanja) Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad, objavlja
spremembo
Javnega poziva 86SUB-SOCOB21
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
v stanovanjskih stavbah
Javni poziv 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na
lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list RS,
št. 51/21) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je
2.400.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3663/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva
REVAV-7 -Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
4. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala
po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14
– ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo
oziroma srednje veliko podjetje) in določitev velikosti
podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
Briše se:
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se
kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 8453-5/2021-8-DGZR

Ob-3662/21

Poziv
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih
vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12,
61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 (Uradni list RS, št. 75/16),
33. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20,
15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21 in 187/21 – ZIPRS2223),
1. in 2. točke 215. 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) ter
sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada, št. 5/2 z dne 30. 11. 2021, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
URSZR), razpisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada.
1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno priprav
ljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno
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in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove
lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih
skupnostih.
Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin.
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:
– ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043,
– ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo),
1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777,
– GVCZD-1/GVCZD-2 ali GVCTD-1/GVCTD-2 (gasilsko vozilo s cisterno in zgibno ali teleskopsko dvigalo),
delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777, in
– GVCALK-1/GVCALK-2 (gasilsko vozilo s cisterno
ter avto lestev), višina/previs min. 23/12, SIST EN 14043.
Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se
upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19). Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze
Slovenije.
Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 600.000 EUR.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja
opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih
stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v sred
njeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko
zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila.
Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil
za gašenje in reševanje z višin v letu 2022. Šteje se, da
je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2022, če je
v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila.
Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil
mora biti zaključen do konca leta 2023. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti
sklenjena najkasneje do konca novembra 2022, kar je
pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju
nakupa gasilskega vozila.
Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in
reševanje z višin (ALK viš/prev., 1+1 ali 1+2; ZD/TD,
1+1 ali 1+2, GVCZD-1/ GVCZD-2, GVCTD-1/GVCTD-2,
GVCALK-1/GVCALK-2);
– sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokalno skupnostjo o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje in reševanje
z višin, s katerim se podpisnica sporazuma zaveže,
da v naslednjih 12 letih zagotavlja potrebna finančna
sredstva za redno in izredno vzdrževanje gasilskega
vozila, vlagateljica, ki je nosilka pogodbe o nakupu vozila, pa zagotavlja za enaki čas pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v lokalni skupnosti, podpisnici
sporazuma;
– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev
požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice
in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska
(zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih
treh letih, kar preveri URSZR;
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– sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj
v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU);
– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca
leta 2023.
Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri
nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanja z višin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno
sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega
vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.
Ob prijavi mora vlagateljica priložiti naslednjo dokumentacijo (obrazci niso predpisani):
1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi
tipiziranega gasilskega vozila;
2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokalno skupnostjo (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim deležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela
vrednosti s strani vlagateljice najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vozila do konca leta 2023;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo,
status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep
župana);
8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze vlagateljice in pristopnic sporazuma glede nakupa vozila;
9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v vseh lokalnih skupnostih, ki sodelujejo
pri nakupu vozila, s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada razpolaga odbor, da se sredstva
požarnega sklada namensko porabljajo in da je odbor
seznanjen z nakupom vozila, ki se bo sofinanciralo tudi
iz sredstev požarnega sklada;
10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi
za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;
11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se
priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt
razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP).
3. Merila za dodelitev sredstev:
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipiziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti
investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez
požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;
– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta
razvitosti občin;
– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin,
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi
gasilskega vozila.
Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost
vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021
(Uradni list RS, št. 44/21), za izračun deleža na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski
klasifikaciji za leto 2020 (Ministrstvo za finance) in ob
izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021 (Ministrstvo za
finance, št. 007-617/2019/14 z dne 6. 1. 2020).
Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi
na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane
vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je
odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril
za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno
samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenje
in reševanje z višin.
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V primeru, da izračun razdelitve za posamezno
lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do
največ 40 % celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva
primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge
na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo
vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po
razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da
izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno
izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin
v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.
4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge,
opremljenost vlog in obravnava vlog
Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa
osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je treba oddati najkasneje do 15. 2. 2022 do 14. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj
– Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in
reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagateljice.
Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predložene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, vendar nepopolne vloge bodo imele vlagateljice možnost
dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagateljice v roku ne
dopolnijo, se zavržejo.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh delovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje
ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere
bo ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma
vloge, ki jih bodo vlagateljice ponovno predložile, ob
pogoju, da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sredstev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri
vse pogoje za sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo
Odbor za razdelitev sredstev požarnega sklada predlagal URSZR, da lokalnim skupnostim pošlje obvestilo
o ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja.
Z izbranimi lokalnimi skupnostmi bo URSZR sklenila
pogodbo o sofinanciranju (priložen vzorec).
Po opravljenem nakupu vozila, najkasneje pa
do 31. 12. 2023, je potrebno URSZR poslati poročilo
o porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo
o porabi sredstev mora vsebovati račun, dobavnico in
zapisnik o prevzemu gasilskega vozila ter potrdilo ali
zapisnik, ki ga izda Gasilska zveza Slovenije in s katerim potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil.
Vlagateljice bodo o izidu pisno obveščene v roku
enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni
skupnosti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR.
Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in
e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.
Ministrstvo za obrambo,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
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Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: URSZR), ki jo na podlagi
drugega odstavka 5. člena Pravilnika o pripravi, potrjevanju in podpisovanju dokumentov ter o
poročanju glede sprejetih oziroma izdanih dokumentov, št. 0070-12/2013-9 z dne 14. 5. 2013 s
spremembami in dopolnitvami, zastopa mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega
direktorja, matična št.: 2399229000, davčna št.: SI 47978457, TRR: 01100-6370191114
in
Občina ime, ulica, kraj, matična št.: xxxxxxxxxx, ID številka za DDV: SIxxxxxxxx, TRR:
xxxxxxxxxxxxxxx (v nadaljnjem besedili: Občina), ki jo zastopa župan, xxxxxx xxxxxx
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila sklepa
na podlagi:
49. in 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17-GZ in 189/20 - ZFRO),
sprejetega Letnega načrta porabe sredstev požarnega sklada za leto xxxx št. xxxxxxxx z
dne xx.xx.xxxx, v katerem je za nakup gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
namenjenih 600.000,00 evrov,
poziva za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z
višin, objavljenega v Uradnem listu RS, št. xxxx/xxxx,
vloge Občine št. xxxxxx z dne xx.xx.xxxx ter pogodbe sklenjene z dobaviteljem vozila,
naziv z dne xx.xx.xxxx;
- sklepa o dodelitvi sredstev št. xxxxxxx z dne xx.xx.xxxx;
določb predpisov, ki urejajo javne finance in izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
2. člen
(1)S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo URSZR Občini sofinancirala nakup
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, in sicer v višini xxx.xxx,00 evrov (z besedo:).
(2)Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4791 in se izplačajo 30. dan od
podpisanega naloga za izplačilo, ki ga izda URSZR.
3. člen
Izpolnjen pogoj za podpis te pogodbe je sklenjena pogodba za dobavo gasilske avto lestve med
naročnikom vozila, ki je v tem primeru Občina in med dobaviteljem vozila, ki je bil izbran v
postopku javnega naročila, to je naziv dobavitelja. Pogodbo je URSZR prejela dne, xx.xx.xxxx.
4. člen
Pogodbeni stranki sta dogovorjeni, da znesek naveden v 2. členu te pogodbe URSZR nakaže
Občini v enkratnem znesku po prejemu in pregledu poročila z dokazili o porabljenih sredstvih. Iz
dokazil mora biti razvidno, da je bil celoten znesek te pogodbe porabljen za dogovorjeni namen.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114
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5. člen
(1)Občina se zavezuje, da bo porabila finančna sredstva strogo namensko za nakup gasilskega
vozila za gašenje in reševanje z višin, ki mora biti v skladu s pogodbo za dobavo gasilske avto
lestve in s tipizacijo gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije.
(2)Občina se zavezuje, da bo najkasneje do 31. 12. 2023 zaključila celoten postopek dobave in
prevzem gasilskega vozila in URSZR posredovala končno poročilo o porabi sredstev. Priloga
končnega poročila so vsi dokumenti, ki so nastali v postopku nabave in prevzema vozila
(fotokopije računov, specifikacija opreme, potrdilo GZS o prevzemu, znesek, datum plačila).
(3)Občina mora na vsakokratno zahtevo pooblaščene osebe URSZR predložiti poročilo o porabi
sredstev, dovoliti vpogled v evidenco porabe in predložiti potrebne dokumente, s katerimi
dokazuje porabo sredstev do določenega roka.
6. člen
(1)V kolikor URSZR ugotovi, da Občina ni porabila prejetih finančnih sredstev v skladu z
namenom in načinom nakupa iz te pogodbe, ima URSZR pravico odstopiti od pogodbe. URSZR
mora o nameri odstopa od pogodbe nemudoma obvestiti Občino, le ta pa mora vrniti vsa prejeta
finančna sredstva z zamudnimi obresti v roku 30 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od
pogodbe.
(2)V primeru neizpolnitve pogodbe je Občina odškodninsko odgovorna URSZR za povzročeno
škodo.
7. člen
Občina se zavezuje, da bo sofinancirano gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in v uporabi
pri PGD/GE naziv, na razpolago v primeru požarnih intervencij na področju občin, ki so
podpisale sporazum sodelovanja pri nakupu vozila, najmanj 12 let.
8. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na
račun Občine, predstavniku ali posredniku URSZR, ki je subjekt javnega sektorja, obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla
pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo URSZR povzročena škoda ali pa je ali bo
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku subjekta iz javnega
sektorja ali pa pridobitelju ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
9. člen
Pogodbeni stranki imenujeta za izvajanje določil te pogodbe pooblaščeni osebi, in sicer s strani
URSZR ime in priimek, s strani občine ime in priimek.
10. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bodo vse spremembe in dopolnitve k pogodbi sklenjene v
pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
11. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da
sporazum ne bo mogoč, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
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12. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
en izvod.
13. člen
Pogodba je sklenjena in velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank do izpolnitve vseh
obveznosti.

Številka: 8453-5/2021-9 - DGZR
Datum:

Številka:
Datum:

Občina naziv
naziv/Ime in priimek
župan

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
mag. Stanislav Lotrič
namestnik generalnega direktorja
sekretar
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Št. 60402-11/2021-1

Ob-3671/21

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija razreza odpadnega materiala:
– sklop 1 lokacija Maribor – Tezno
– sklop 2 lokacija Celje – tovorna
– sklop 3 lokacija delovišče Dobova
– sklop 4 lokacija Sežana
– sklop 5 lokacija Novo mesto
– sklop 6 lokacija Ljubljana – Moste.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 89,280 t odpadnega železa in
1,400 t odpadnega aluminija (štirje tovorni vagoni po
specifikaciji), lokacija razreza Maribor – Tezno
– sklop 2 cca 223,470 t odpadnega železa in
1,400 t odpadnega aluminija (enajst tovornih vagonov
po specifikaciji), lokacija razreza Celje – tovorna
– sklop 3 cca 2553,810 t odpadnega železa
(sto sedemnajst tovornih vagonov po specifikaciji), lokacija razreza Dobova
– sklop 4 cca 172,510 t odpadnega železa in
1,400 t odpadnega aluminija (devet tovornih vagonov
po specifikaciji), lokacija razreza Sežana
– sklop 5 cca 88,800 t odpadnega železa (štirje
tovorni vagoni po specifikaciji), lokacija razreza Novo
mesto
– sklop 6 cca 443,990 t odpadnega železa in
21,000 t odpadnega aluminija (triindvajset tovornih vagonov po specifikaciji), lokacija razreza Ljubljana – Moste.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1; 26.664,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 64.101,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 764.945,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 52.173,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 26.640,00 EUR brez DDV
– za sklop 6; 148.077,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
1.082.600,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 18. 1. 2022
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 24. 12. 2021 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
Št. 60402-12/2021-1

Ob-3672/21

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev
(tovorni vagoni).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija nahajanja vagonov:
– sklop 1; iz lokacij Ljubljana – Zalog ranžirna,
Ljubljana – Zalog, Celje – tovorna, Jesenice, Sevnica,
Brestanica, Sežana
– sklop 2; iz lokacije Celje – tovorna, Ljubljana – Zalog ranžirna, Ljubljana – Zalog, Breg, Trbovlje, Sežana,
Novo mesto
– sklop 3; iz lokacije Celje – tovorna, Ljubljana –
Zalog ranžirna, Brežice, Sežana
– sklop 4; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Ljubljana
– Zalog ranžirna, Maribor – Studenci, Maribor – Tezno,
Celje – tovorna
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– sklop 5; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Ljubljana –
Zalog ranžirna, Maribor – Tezno
– sklop 6; iz lokacije Ljubljana – Zalog ranžirna,
Ljubljana – Zalog, Maribor – Tezno
– sklop 7; iz lokacije Ljubljana – Moste, Maribor –
Tezno, Ljubljana – Zalog ranžirna, Celje – tovorna
– sklop 8; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Brežice,
Ljubljana – Zalog ranžirna, Maribor – Tezno, Breg
– sklop 9; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Maribor
– Tezno, Celje – tovorna, Trbovlje, Breg, Brežice, Brestanica, Trbovlje, Celje, Sežana, Maribor – Studenci,
Sežana
– sklop 10; iz lokacije Ljubljana – Moste, Maribor,
Sežana, Ljubljana – Zalog, Celje – tovorna, Trbovlje,
Ljubljana – Moste, Ljubljana – Zalog ranžirna, Sežana.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; 41 tovornih vagonov serije Eas-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacij Ljubljana – Zalog ranžirna, Ljubljana – Zalog,
Celje – tovorna, Jesenice, Sevnica, Brestanica, Sežana
– sklop 2; 37 tovornih vagonov serije Eas-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacij Celje – tovorna, Ljubljana – Zalog ranžirna,
Ljubljana – Zalog, Breg, Trbovlje, Sežana, Novo mesto
– sklop 3; 10 tovornih vagonov serije Eas–z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Celje – tovorna, Ljubljana – Zalog ranžirna,
Brežice, Sežana
– sklop 4; 20 tovornih vagonov serije Kgs-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Zalog, Ljubljana – Zalog ranžirna,
Maribor – Studenci, Maribor – Tezno, Celje – tovorna
– sklop 5; 40 tovornih vagonov serije Kgs-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe), iz lokacije Ljubljana – Zalog, Ljubljana – Zalog
ranžirna, Maribor – Tezno
– sklop 6; 10 tovornih vagonov serije Laags-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Zalog ranžirna, Ljubljana – Zalog,
Maribor – Tezno
– sklop 7; 18 tovornih vagonov serije Tadds-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Moste, Maribor – Tezno, Ljubljana
– Zalog ranžirna, Celje – tovorna
– sklop 8; 39 tovornih vagonov serije Tadds-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Zalog, Brežice, Ljubljana – Zalog
ranžirna, Maribor – Tezno, Breg
– sklop 9; 25 tovornih vagonov serije Sgss-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Zalog, Maribor – Tezno, Celje –
tovorna, Trbovlje, Breg, Brežice, Brestanica, Trbovlje,
Celje, Sežana, Maribor – Studenci, Sežana
– sklop 10; 12 tovornih vagonov serije Regs-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
iz lokacije Ljubljana – Moste, Maribor, Sežana, Ljubljana
– Zalog, Celje – tovorna, Trbovlje, Ljubljana – Moste,
Ljubljana – Zalog ranžirna, Sežana.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1; 369.107,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 349.738,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 75.000,00 EUR brez DDV
– za sklop 4; 79.200,00 EUR brez DDV
– za sklop 5; 196.263,00 EUR brez DDV
– za sklop 6; 82.941,00 EUR brez DDV
– za sklop 7; 185.540,00 EUR brez DDV
– za sklop 8; 447.639,00 EUR brez DDV
– za sklop 9; 171.426,00 EUR brez DDV
– za sklop 10; 94.129,00 EUR brez DDV.
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Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
2.050.983,00 EUR brez DDV oziroma 2.502.199,26 EUR
z DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 25. 1. 2022
ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 24. 12. 2021 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
Ob-3686/21
Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor zavoda mag. Radivoj Nardin, na podlagi 51. člena v zvezi z 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in v skladu z ostalimi
veljavnimi predpisi Republike Slovenije, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v poslovni stavbi
Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310,
v najem
1. Organizator javnega razpisa za zbiranje ponudb
(upravljavec): Splošna bolnišnica Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, Izola 6310, matična številka:
1399632000.
2. Povabilo za sodelovanje na Javnem razpisu
Javni razpis je objavljen na spletni strani
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.
Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo celotno dokumentacijo v okviru predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)
na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola: https://www.
sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.
Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna
pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si, s pripisom »Najem
poslovnega prostora za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike«, do najkasneje
(vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za
oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku
tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na
posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni
strani: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči
sestavni del javnega razpisa.
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje na
javnem razpisu, kot jih določa javni razpis in predložiti
ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in
je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba) ter
ostale listine, ki jih predvideva javni razpis.
Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika po
javnem razpisu (v nadaljevanju: Komisija), ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili
vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne
bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa
javni razpis ali bodo manjkale priloge k ponudbi.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovni

stavbi Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40,
Izola 6310, številka stavbe 352, katastrska občina 2715
Cetore, ki leži na zemljiški parceli št. 85/1 k.o. 2715 Cetore (ID znak: parcela 2715 85/1), in sestoji iz:
a) Prostorov sklop A skupne površine 343,60 m²,
specificirano:
– oddelek z 19 bolniškimi posteljami, ki se nahaja
v pritličju stavbe, skupaj 174,60 m², specificirano:
– 3 bolniške sobe s sanitarijami površine 41 m²
(vsaka s petimi posteljami); (x 3 = 123 m²);
– 2 bolniški sobi s sanitarijami površine 25,80 m²
(vsaka z dvema posteljama); (x 2 =51,60 m²);
– prostori invazivne diagnostike, ki se nahajajo
v 1. nadstropju stavbe, skupaj 51,70 m², specificirano:
– prostor površine 11,20 m² (vhod z levega hod
nika – UZ);
– prostor (v sredini) za invazivno diagnostiko površine 29,10 m²;
– prostor površine 11,40 m² (vhod z desnega
hodnika);
– prostori v centralnem operacijskem bloku in enoti
intenzivne terapije, ki se nahajajo v 2. nadstropju stavbe,
skupaj 117,30 m², specificirano:
– operacijska dvorana št. 5 površine 39,90 m²;
– prostor za intenzivno terapijo površine 77,40 m².
b) Prostorov sklop B skupne površine 233,20 m²,
specificirano:
– 2 ordinaciji površine 16 m² vsaka, ki se nahaja
v pritličju stavbe (x 2 =32 m²)
– dnevni prostor s sprejemnim pultom površine
25,80 m² v pritličju stavbe
– čajna kuhinja površine 10 m² v pritličju stavbe
– sestrska baza površine 9,5 m² v pritličju stavbe
– prostor 5,80 m² v pritličju stavbe
– prostor za čistilni servis 8,3 m² v pritličju stavbe
– WC za osebje 4 m² v pritličju stavbe
– hodnik 124,4 m² v pritličju stavbe
– servisni prostor intenzivne terapije, površine
13,4 m², v 2. nadstropju stavbe.
c) Prostorov sklop C skupne površine 38,80 m²,
specificirano:
– skladiščni prostor površine 38,80 m² v kleti stavbe
tako, da je skupna površina teh prostorov 615,60 m²
ter
d) souporabe skupnih prostorov v operacijskem
bloku v izmeri 1002,03 m2, s tem, da je pripadajoči
delež skupnih prostorov, ki odpade na najeto površino
100,20 m2.
Izhodiščna1 mesečna najemnina:
– za prostore pod točko a), b) in c) znaša 34,00 EUR
na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 20.930,00 EUR brez vključenega DDV
– za prostore pod točko d) znaša 15,00 EUR na
kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša
mesečno 1.503,00 EUR brez vključenega DDV.
Skupna izhodiščna mesečna najemnina za najem
poslovnega prostora je 22.433,00 EUR brez vključenega DDV.
Skupna izhodiščna letna najemnina za najem poslovnega prostora je 269.196,00 EUR brez vključenega
DDV.
Najemnina se letno usklajuje (valorizira) z indeksom cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji.
Valorizacija najemnine se prvič izvede po preteku enega
leta od sklenitve najemne pogodbe in ko kumulativno
1
Izhodiščna najemnina je najmanjši znesek najemnine, ki ga ponudnik lahko ponudi.
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povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka
enega leta od sklenitve najemne pogodbe. Nadaljnja
povišanja (valorizacije) najemnine se izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov
v Republiki Sloveniji preseže 4 % vrednosti, šteto od
zadnjega povišanja (valorizacije) najemnine. V kolikor je
rast cen industrijskih proizvodov na letni ravni negativna,
se uskladitev (valorizacija) najemnine ne izvede.
Najemnina, katero bo dolžan plačati najemnik iz
naslova najema poslovnega prostora, je določena v neto
znesku. Najemnik je dolžan plačevati vse stroške kakorkoli povezane z uporabo in obratovanjem poslovnega
prostora.
Najemnik bo najemnino plačeval mesečno za tekoči
mesec, na podlagi računa, ki ga bo upravljavec izstavil
do 10. dne v mesecu.
Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za
opravljanja specialističnih zdravstvenih storitev – na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike. Ponudnik mora imeti pridobljeno koncesijo ali
dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje specialističnih zdravstvenih storitev – na področju kardiovaskularne
kirurgije in invazivne srčne diagnostike.
4. Vrsta pravnega posla
Javni razpis je namenjen temu, da pride do oddaje
nepremičnine v najem z javnim zbiranjem ponudb s ciljem sklenitve najemne pogodbe za poslovni prostor.
Vse stroške povezane s sklenitvijo najemne pogodbe nosi najemnik (notarska pristojbina in drugo).
5. Čas trajanja najema: nepremičnina bo oddana
v najem za določen čas 4 let, s 6-mesečnim odpovednim
rokom, brez možnosti podaljšanja.
6. Komisija in cenilec
Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika Splošne bolnišnice Izola v sestavi:
– Tea Jelačič – predsednik
– Mag. Mojca Urbančič – član
– Nives Rener – član.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani ponudniki obveščeni.
Oceno tržne vrednosti najemnine za poslovni prostor, ki je predmet tega javnega razpisa, je opravil mag.
Jurij Lovšin, univ. dipl. inž. gradb., sodni cenilec za gradbeništvo – nepremičnine.
7. Drugi pogoji javnega razpisa
Ponudnik ne more podati ponudbe, ki bi obsegala
najem le nekaterih prostorov, ki so predmet najema oziroma ponudbe, ali ponudbe, ki bi obsegala le določeno
časovno obdobje npr. dva tedna/mesec oziroma deset
mesecev. Ponudba mora obsegati celotno razpisano
obdobje, za vse prostore, ki so predmet tega razpisa.
Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in Splošne bolnišnice
Izola.
Ponudnik mora Splošni bolnišnici Izola dopustiti
souporabo opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
Zoper ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika ne sme biti uveden kazenski postopek in ne sme biti
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali začet kateri od postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed
postopkov prisilnega prenehanja.
Kot ponudnik na predmetnem javnem razpisu ne
morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z nji-
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mi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena
ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik, ki je fizična oseba oziroma s.p. oziroma zakoniti zastopnik ponudnika,
ki je pravna oseba, mora najkasneje pred sklenitvijo
najemne pogodbe podati pisno izjavo o nepovezanosti
s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa
sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane
osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
V kolikor se sestava komisije na dan odpiranja
ponudb zaradi nepredvidenih okoliščin spremeni, poda
komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo
na javnem razpisu ter o najugodnejšem ponudniku, po
prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po
potrebi, ostalih sodelujočih v postopku.
8. Navodila za izdelavo ponudbe
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so
priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili
in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Priloge, ki
so sestavni del ponudbe, so navedene v točki VII. (vsebina ponudbe) razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani
varščini za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne
skupne letne najemnine, ki je določena za poslovni prostor – predmet najema, to je znesek 26.919,60 EUR,
in sicer na transakcijski račun Splošne bolnišnice Izola
številka IBAN SI56 0110 0603 0277 118, odprt pri Upravi
RS za javna plačila (UJP) z obvezno navedbo sklicne
številke SI00-200003.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od dneva sklenitve najemne
pogodbe z najemnikom. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe z upravljavcem
v roku v skladu z javnim razpisom, bo Splošna bolnišnica Izola zadržala vplačano varščino.
Ponudbe morajo biti veljavne 3 mesece od poteka
roka za oddajo ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka
za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih
sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb
izvedenih po poteku roka za oddajo ponudbe.
Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija pregledala in ocenila v skladu z javnim razpisom.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma
obliki in s prilogami, kot sledi:
4./1: Dokumentacija in listine v skladu z javnim
razpisom
– ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila
morajo biti izpolnjeni v skladu z javnim razpisom.
4./2: Ponudba
– ponudba – obrazec je priloga javnega razpisa in
mora biti izpolnjena, kot to določa javni razpis.
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4./3: Soglasje glede najemne pogodbe
– predlog najemne pogodbe mora biti parafiran
na vsaki strani, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša
s predlagano vsebino najemne pogodbe in izjavo, da jo
bo sklenil in podpisal v 8 dneh po pozivu v obliki notarskega zapisa.
4./4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika
– za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra,
v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe,
– za samostojne podjetnike posameznike: izpisek
iz uradne evidence, v kateri je ponudnik vpisan, ki ni
starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
4./5: Potrdilo Davčnega urada RS o plačanih davkih
in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje
ponudbe.
4./6: Dokazilo, da zoper ponudnika in njegovega
zakonitega zastopnika ni uveden kazenski postopek in
ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.
4./7: Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
solventnosti, opravljanju dejavnosti, nekaznovanosti in
dopustitvi souporabe opreme za izvajanje invazivne srčne diagnostike in terapije.
4./8: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe
plačal varščino.
4./9: Dokazilo, iz katerega izhaja, da ima ponudnik
koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje dejavnosti specialistične zdravstvene storitve – na
področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne
diagnostike.
4./10: Dokazilo, iz katerega izhaja predviden letni
obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
– pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021.
4./11: Izjava, da ponudnik ni povezana oseba s člani Komisije ali cenilcem iz sedmega odstavka 51. člena
ZSPDSLS-1
– izjava.
8. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno
s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe) v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem,
poslovni prostor za namene kardiovaskularne kirurgije
in invazivne srčne diagnostike« na naslov Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, katere morajo prispeti na navedeni naslov najpozneje do 14. 1. 2022 do
10. ure. Ponudbe se zbirajo pri Tei Jelačič.
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Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka, za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 14. 1. 2022 ob 11. uri na naslovu:
Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, v prostorih sejne sobe v I. nadstropju.
9. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika
Pri dodelitvi poslovnega prostora v najem oziroma
izbiri najugodnejšega ponudnika se izbere ponudnika,
ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa in je ponudil najvišjo skupno mesečno najemnino za predmet
najema.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo
enako višino najemnine, bo komisija izbrala ponudnika, ki bo izkazal večji predviden obseg poslovanja
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za
leto 2021.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudilo
enako višino najemnine in izkazala enak predviden obseg poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za leto 2021, bo komisija z njima oziroma z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih
neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika
izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišjo mesečno
najemnino.
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku
roka za oddajo ponudb. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo najemna pogodba sklenila najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od
dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika,
z upravljavcem skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji
javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z javnim
razpisom.
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne
uredbe o varstvu podatkov (GDPR)
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne
uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave
osebnih podatkov v elektronskih zbirkah in zbirkah dokumentarnega gradiva Splošne bolnišnice Izola je objav
ljeno na spletni strani: https://www.sb-izola.si/si/pravno-obvestilo/pravno-obvestilo
Splošna bolnišnica Izola
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Evidence sindikatov
Št. 101-14/2021-2

Ob-3600/21

Sindikat ZSSS Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije, Sindikat družbe Terme Maribor d.d., vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 18. 11. 1993, pod zaporedno številko 199/1993 in sprememba z dne 11. 3.
1998, vpisana pod zaporedno št. 3/1998, sprememba
z dne 6. 11. 2000, vpisana pod zaporedno št. 29/2000,
sprememba z dne 10. 10. 2006, vpisana pod zaporedno
št. 13/2006, sprememba z dne 4. 4. 2007, vpisana pod
zaporedno št. 27/2007, sprememba z dne 26. 7. 2011,
vpisana pod zaporedno št. 12/2011 in sprememba z dne
14. 6. 2016, vpisana pod zaporedno št. 6/2016.
Sprememba sedeža sindikata je vpisana v evidenci
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 11/2021, z dne 17. 11. 2021.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2021/5

Ob-3653/21

Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 –
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16,
39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: ZMed) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev šestih
pravic razširjanja radijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane
1 Predmet javnega razpisa
Šest pravic razširjanja posameznih radijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Ljubljane.
Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim
odstavkom 104.a člena ZMed.
Pravice so glede na pogoje in merila, ki se bodo
uporabili na javnem razpisu, razdeljene v dva sklopa,
in sicer:
– tri pravice bodo za svoje programe prejeli ponudniki, ki nobenega od svojih radijskih programov niso
upravičeni razširjati v radiodifuzni tehniki, in so hkrati
neodvisni od izdajateljev radijskih programov, ki so svoje
programe upravičeni razširjati v radiodifuzni tehniki (v
nadaljevanju: prvi sklop);
– tri pravice bodo prejeli ponudniki glede na glasbeno ponudbo v ponujenih programih (v nadaljevanju:
drugi sklop).
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
1. Izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem radijskega programa, za katerega je pridobil
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti
najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti
odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega
ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti
odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem
pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico
izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega
opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik
podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po
uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki
je predmet tega javnega razpisa.
2. Izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas
trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma
izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne
podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od
prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila,
da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel
izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek
za odvzem pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
3. Izbranemu ponudniku, ki bo za program, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena

digitalna pravica, naknadno pridobil digitalno pravico za
širše geografsko območje, ki bo vključevalo tudi območje Ljubljane,1 bo agencija po uradni dolžnosti odvzela
pravico, ki je predmet tega javnega razpisa.
4. Izbrani ponudnik v radijskem programu, za katerega mu je na podlagi tega javnega razpisa podeljena digitalna pravica, ne sme ponujati istih govornih vsebin kot
program, za katerega je pridobljena pravica razširjanja
v digitalni radiodifuzni tehniki na območju, ki vključuje
tudi območje Ljubljane. Pri tem so izjema dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki, kratke servisne
informacije (vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije), obvestila, ki niso del poročil ali drugih
informativnih programskih vsebin, in oglasi. Agencija
lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo
izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne
podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku
enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo
agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega
opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo
lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem
pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
5. izbrani ponudnik mora pravico ves čas trajanja
odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena,
izvrševati tako, da zagotavlja razširjanje programa, za
katerega mu je pravica podeljena, vsaj z minimalno
kapaciteto (izraženo v enotah kapacitete – CU),2 ki jo je
ponudil v svoji ponudbi,3 ter hkrati največ 66 CU, v kar
so zajeti tako zvokovni del programa kot morebitne dodatne storitve, poleg tega pa mora v okviru razširjanja
tega programa zagotoviti tudi dodatne storitve, ki jih
je ponudil v svoji ponudbi na ta javni razpis.4 Agencija
lahko izbranega ponudnika, ki podeljene pravice ne bo
izvrševal v skladu s to zahtevo, pisno opozori, naj začne
podeljeno pravico v skladu s to zahtevo izvrševati v roku
enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo
agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega
opozorila ni začel izvrševati v skladu s to zahtevo, bo
lahko po uradni dolžnosti začela postopek za odvzem
pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
6. Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja odločbe,
s katero mu je digitalna pravica podeljena, v zvezi z radijskim programom, za katerega mu je pravica podeljena, zagotavljati:

1
Območje Ljubljane je enako območju pokrivanja, ki je
opredeljeno v odločbi agencije št. 38112-96/2019/7 o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks R3 oziroma v morebitnih
kasnejših odločbah, ki navedeno odločbo spreminjajo oziroma nadomeščajo, podaljšujejo ali prenašajo na drugega
imetnika.
2
Enota kapacitete (CU) ima pomen, kot ga določa
standard SIST EN 300 401, ki opisuje standard oddajanja
digitalne radiodifuzije DAB.
3
Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.6.
4
Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.6.
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– programsko ponudbo z bistvenimi značilnostmi,
kot izhajajo iz ponudbe ponudnika na ta javni razpis;5
– poslovni model oziroma kadrovsko strukturo z bistvenimi značilnostmi, ki izhajata iz ponudbe ponudnika
na ta javni razpis, v kolikor gre za značilnosti, ki bistveno vplivajo na programsko ponudbo v ponujenem
programu.6
Agencija lahko izbranega ponudnika, ki podeljene
pravice ne bo izvrševal v skladu z navedenimi zahtevami, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico v skladu
z navedenimi zahtevami izvrševati v roku enega meseca
od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel
izvrševati v skladu z navedenimi zahtevami, bo lahko po
uradni dolžnosti začela postopek za odvzem pravice, ki
je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je
za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem
razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji do
izteka roka za predložitev ponudb, za ta program nima
podeljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljene radijske frekvence
za analogno zvokovno radiodifuzijo kjerkoli na območju
Republike Slovenije ter v ta program nima vključene
radijske mreže ali skupnega regionalnega programa.
2.2 Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki je po svoji
vsebini skladna s programskimi zahtevami iz dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za radijski program,
s katerim ponudnik kandidira na razpisu.
2.3.a Ponudnik na prvem sklopu je lahko pravna ali
fizična oseba, ki za nobenega od svojih radijskih programov nima podeljene pravice razširjanja radijskega
programa v digitalni radiodifuzni tehniki ali dodeljene
radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo
kjerkoli na območju Republike Slovenije, in je hkrati
neodvisna od drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo
za svoje radijske programe podeljeno pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
ali dodeljeno radijsko frekvenco za analogno zvokovno
radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije.
Neodvisnost od pravnih in fizičnih oseb, ki so imetniki
dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za radijske
programe, za katere imajo podeljene pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
ali dodeljene radijske frekvence za analogno zvokovno
radiodifuzijo kjerkoli na območju Republike Slovenije,
pomeni, da ponudnik s temi osebami ni povezan v smislu 57. člena ZMed.
2.3.b Ponudnik na drugem sklopu mora podati zagotovilo, da je za izbiro glasbe v programu, za katerega
je pridobil pravico, imenovan glasbeni urednik, ki bo
to funkcijo dejansko opravljal na vsakodnevni ravni,
pri čemer mora obstajati ustrezna pravna podlaga, iz
katere to izhaja, npr. pogodba o zaposlitvi, pogodba
o poslovnem sodelovanju, pogodba o prostovoljskem
delu in podobno.
2.4 Ponudnik lahko za posamezen radijski program
odda ponudbo samo na enega od obeh sklopov javnega

5
Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.1.
6
Besedilo se dokončno oblikuje ob izdaji odločbe glede na ponudbo ponudnika v delu, ki je podlaga za ocenjevanje pri merilu pod točko 4.7.
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razpisa. V kolikor ponudnik za isti program odda ponudbo na oba sklopa javnega razpisa, se vse ponudbe
ponudnika za ta radijski program izločijo iz nadaljnjega
postopka.
2.5 Ponudnik ali skupina povezanih ponudnikov7
lahko na ta javni razpis odda ponudbe za največ dva
radijska programa. V kolikor posamezni ponudnik ali
skupina povezanih ponudnikov odda ponudbe za več
kot dva radijska programa, se vse ponudbe ponudnika
oziroma skupine povezanih ponudnikov izločijo iz nadaljnjega postopka.
2.6 Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da v radijskem programu, s katerim kandidira na tem javnem
razpisu, ne bo ponujal istih govornih vsebin kot program,
za katerega je pridobljena pravica razširjanja v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju, ki vključuje tudi območje
Ljubljane. Pri tem so izjema dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki, kratke servisne informacije
(vremenska poročila in napovedi ter prometne informacije), obvestila, ki niso del poročil ali drugih informativnih
programskih vsebin, in oglasi.
2.7 Ponudnik lahko kandidira samo s programom,
ki je prostodostopen (nekodiran).
2.8 Ponudnik mora imeti na dan poteka roka
za predložitev ponudb poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.9 Zoper ponudnika do dneva poteka roka
za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja, osebnega stečaja ali prisilne
likvidacije.
2.10 Ponudnik mora predložiti popolno in pravilno
ponudbo.
3 Postopek izbire ponudb
Posebna nepristranska komisija, imenovana za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe, ki bodo ustrezale zahtevam zakona in razpisne
dokumentacije, ocenila v skladu z razpisnimi merili in
sestavila poročilo o oceni ponudb.
Na zadevnem javnem razpisu se v postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov,
skladno s tretjim odstavkom 104.a člena ZMed, upošteva naslednja merila: žanrska in tematska ustreznost
programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje
(obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih in obseg slovenske glasbe iz
67. člena ZMed, poleg navedenih pa še merili minimalne
tehnične zahteve pri razširjanju radijskega programa ter
usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa. Če imata dva ali več ponudnikov enako število
točk, se uporabi dodatno merilo oziroma po potrebi žreb.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju:
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi
oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele
ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire. Agencija bo na
podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga predloži
svet, izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja
radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na
območju Ljubljane.
Omejitev števila pravic, ki jih lahko dobi posamezen
ponudnik oziroma skupina povezanih ponudnikov:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je
na tem javnem razpisu za posameznega ponudnika ozi7
Skupina povezanih ponudnikov pomeni dva ali več
izdajateljev radijskih programov, ki so med seboj povezane
osebe v smislu 57. člena Zakona o medijih.
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roma skupino povezanih ponudnikov na voljo največ ena
od razpisanih pravic. Če bi ponudnik oziroma skupina
povezanih ponudnikov na javni razpis oddali dve ponudbi, za kateri bi po preverjanju pogojev in ocenjevanju po
merilih bil(i) upravičen(i) do podelitve pravic, se digitalna
pravica lahko pridobi samo za najbolje ocenjeno ponudbo, ki ne bo izločena na podlagi spodnje omejitve (za
ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z enako
ali zelo podobno programsko ponudbo).
Omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi
programi z enako ali zelo podobno programsko ponudbo:
Pri podelitvi pravic se bo upoštevalo pravilo, da je
za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki
imajo medsebojno enako ali zelo podobno programsko
ponudbo, na voljo največ ena od razpisanih pravic.
Če ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi z enako ali
zelo podobno programsko ponudbo, se lahko digitalna
pravica pridobi samo za tisto ponudbo, ki bo na podlagi
ocenjevanja po spodnjih merilih zbrala največje skupno
število točk.
Ponudb za programe, za katere po zgoraj navedenih pravilih ponudniki ne morejo pridobiti pravice razširjanja, komisija ne uvrsti v izbirni postopek ter svoje
ugotovitve glede obstoja omejitev navede v poročilu
o oceni ponudb.
4 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Ponudbe, pri katerih bodo izpolnjeni vsi razpisni
pogoji, bodo pri vsakem merilu ocenjene s točkami. Pri
vsakem merilu je določeno največje in najmanjše število
točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu, ter način ocenjevanja. Največje možno število točk
pri vseh merilih skupaj je sto (100).
4.1 Žanrska in tematska ustreznost programske
ponudbe
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, v kolikšni meri ponudnik s ponujenim programom
prispeva k radijski ponudbi na območju Ljubljane glede
na vse programe, ki se na istem območju že razširjajo v radiodifuzni tehniki. Ponudbe ponudnikov se pri
tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti in podatkov iz obrazca
Programska ponudba radijskega programa, ki ga ponudnik priloži ponudbi. Kjer je to izrecno določeno, se
pri ocenjevanju naredi primerjava s podatki iz analize
programske radijske ponudbe na območju Ljubljane, ki
je del razpisne dokumentacije. (0–40 točk)
4.2 Obseg lastne produkcije
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času.
Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti.
(0–5 točk)
4.3 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo sorazmerno s trajanjem upoštevnih programskih vsebin
v dnevnem oddajnem času glede na vse ponudnike na
isti sklop javnega razpisa. Ponudbe se pri tem merilu
ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje
radijske dejavnosti. (0–8 točk)
4.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih
programih
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede na to, ali ponudbi priložijo Izjavo o uravnoteženem
poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Ponudnik, ki
ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano izjavo, prejme
2 točki. Ponudnik, ki ponudbi ne priloži izpolnjene in
podpisane izjave, prejme 0 točk. (0–2 točki)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudbe se
pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov iz dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. (0–5 točk)
4.6 Minimalne tehnične zahteve pri razširjanju radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na ponujene tehnične standarde razširjanja ponujenega programa. Ponudbe ponudnikov se pri tem merilu
ocenjujejo na podlagi podatkov iz obrazcev Minimalno
število enot kapacitete (CU) in Ponujene dodatne storitve – storitvi pripadajoči podatki (program associated
data/PAD), ki ju ponudnik priloži ponudbi. (0–10 točk)
4.7 Usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa
Pri tem merilu se ponudnikom točke dodelijo glede
na to, ali so ekonomsko in kadrovsko usposobljeni za
pripravo in oddajanje radijskega programa. Ponudbe
ponudnikov se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi
podatkov iz obrazcev Ekonomska usposobljenost za
pripravo in oddajanje radijskega programa (poslovni model) in Kadrovska usposobljenost za pripravo in oddajanje radijskega programa (kadrovski resursi), na drugem
sklopu pa tudi na podlagi podatkov iz obrazca Izjava
o zaposlitvi glasbenega urednika, ki jih ponudnik priloži
ponudbi. (0–30 točk)
4.8 Dodatno merilo – Žanrska in tematska raznovrstnost
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako
vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila »Žanrska
in tematska raznovrstnost« za eno mesto višje uvrstila
tista ponudba, katere ponudnik bo pri merilu št. 1 (žanrska in tematska raznovrstnost) prejel večje število točk.
4.9 Žreb
Če po uporabi dodatnega merila »Žanrska in tematska raznovrstnost« nobene izmed ponudb, ki so dosegle
enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto,
se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
5 Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 4. 2. 2022 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
do navedenega roka.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna
oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
pošiljke.
Ponudba mora biti predložena v izvirniku in v eni
kopiji. Skupen ovoj ponudbe mora biti označen z oznako: »Ponudba na javni razpis za podelitev šestih pravic
razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni
tehniki na območju Ljubljane, Ne odpiraj« in naslovljen
na naslov agencije. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana,
v veliki sejni sobi v 2. nadstropju, dne 10. 2. 2022, ob
10. uri.
7 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijav
lja na javni razpis, mora dostaviti popolno in pravilno
ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
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strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnikom je na
voljo brez plačila.
8 Kontaktna oseba za dodatne informacije: kontaktna oseba je Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si).
9 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka
za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-904/2021

Ob-3645/21

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Antoniji Čermelj, Vrtovin 45,
Danieli Čermelj, Vrtovin 45, Antoniji Čermelj Rustja, Via
San Gabriele 10, Gorica – Gorizia, lastnicah parcel
1310/1, 1310/2 k.o. 2383 Vrtovin, da se javijo v 30 dneh
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve
meje med parcelama 1310/1, 1310/2 in parcelo 1309
k.o. 2383 Vrtovin.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 24. 11. 2021
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Stran
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Objave sodišč
0956 I 1036/2019

Izvršbe
I 154/2017

Os-2345/18

Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. I 154/2017 z dne
28. 9. 2017 je izvršitelj Leon Markovčič v korist upnice
Republike Slovenije zaradi izterjave 18.356,19 EUR, pri
nepremičnini v lasti dolžnika Srečka Moharja, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – stanovanje v pritličju večstanovanjske
hiše št. 657 k.o. 2151 Begunje na Gorenjskem, št. 161,
stoječe na parc. št. 107/18 k.o. Begunje, št. 1, trisobno,
neto tlorisna površina 79,30 m2, uporabna tlorisna površina
58,12 m2, s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih
stavbe. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 6. 2018

Os-3355/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Ljubljani, I 99/09, Tavčarjeva 9,
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Damjanu Mohorič,
EMŠO 1608963500159, Polje, cesta V 7, Ljubljana –
Polje, zaradi izterjave 204,78 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Varja
Holec, Komenskega ulica 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2021
2673 I 2939/2020

Os-3582/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Miheli Mohorič, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Tanja
Fortuna, Cesta borcev 35, Koper, in 2. Bojan Fortuna, Dekani 127, Dekani, naslov za vročanje: Cesta borcev 35, Koper, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Mohamed Kamara,
neznano prebivališče, državljanstvo Republike Sierra Leone, in 2. Adama Fullah Kamara, neznano prebivališče,
državljanstvo Republike Sierra Leone, zaradi priznanja tuje
sodne odločbe, dne 5. novembra 2021 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotnih udeležencev
se imenuje odvetnik Miha Lipej, Gorenjska cesta 18,
Medvode.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2021

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika RS, Ministrstvo za finance, Finančna uprava
RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti
dolžniku Šefiku Šekić, EMŠO 0211955102380, Tržaška
cesta 6, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasni zastopnik Robert Jerman, Kersnikova 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 7.421,71 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Robert Jerman, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, 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 Ljubljani
dne 6. 12. 2021

0956 I 1900/2019

St 1415/2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I R 830/2021

Os-3477/21

Os-3534/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Amirju Jamaković, EMŠO 1907977500663,
Bilečanska ulica 5, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
Odvetnica Neli Jančič, Ljubljanska cesta 64, Domžale,
zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Amirju Jamakoviću se na podlagi 5. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica odvetnica Neli Jančič,
Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale, iz razloga, ker je
bivališče dolžnika neznano.
Začasna zastopnica bo Amirja Jamakovića zastopala vse dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2021

Os-3533/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom Primožem Peterc, Tacenska
cesta 123, 1000 Ljubljana, dne 30. 11. 2021 sklenilo:
Stečajnemu dolžniku se postavi začasnega zastop
nika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14A, 1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 200/2021

Os-3466/21

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po Jožefu Černigoju, rojenim 29. 3. 1867,
nazadnje stanujočim v Stomažu, Stomaž 54, ki je umrl
7. 2. 1934.
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Ker se ne ve za dediče, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani
tega sodišča. Sodišču naj se javijo predvsem: potomci zapustnikovih bratov Ivana Černigoja, rojenega 5. 5. 1846,
Antona Černigoja, rojenega 5. 6. 1848 in umrlega 2. 5.
1872, Franca Černigoja, rojenega 5. 10. 1850, Leopolda
Černigoja, rojenega 26. 10. 1852, Alojza Černigoja, rojenega 10. 4. 1857, in Justina Černigoja, rojenega 20. 4.
1864, ter potomci zapustnikovih sester Terezije Černigoj,
rojene 21. 9. 1854, Monike Frančiške Černigoj, rojene
3. 5. 1859, in Marije Černigoj, rojene 12. 3. 1862.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 19. 11. 2021
D 874/2020

Os-3312/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Celju po pokojnem Ivanu Grčarju, rojenem
22. 8. 1943, umrlem 20. 11. 2020, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, nazadnje stanujočem na naslovu
Jurčičeva ulica 6, Celje.
Ker sta se potomca zapustnika kot dediča I. dednega reda odpovedala dedovanju, sodišču pa niso znani
podatki o vseh potencialnih dedičih II. ali III. dednega
reda, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
oziroma sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem Ivanu Grčarju, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo v skladu z zakonskimi določili
oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 11. 2021
D 418/2020

Os-3260/21

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Avgustu Cerarju, sinu Lovrenca
Cerarja, umrlem leta 1984 in Kristine Cerar, umrle 1979.
Zapustnik je bil rojen 29. 7. 1944, samski in brez
otrok, z zadnjim bivališčem Preserje pri Lukovici 7, Lukovica. Umrl je dne 20. 10. 2020.
Zapustnik je bil edinec. Mati Kristina Cerar je imela sestro Frančiško Jeras, rojena 1909, umrla 1990, in
ima osem potomcev, ter sestro Marijo Jeras, ki je imela
štiri potomce.
Sodišču niso znani dediči III. dednega reda po očetovi strani, zato se s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojni, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot dediči.
Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 10. 2021
IV D 1545/2020

Os-3212/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Karmen Zajec, hčeri Pristavec

Srečka, roj. 27. 6. 1963, umrli dne 5. 5. 2020, nazadnje
stanujoči na naslovu Podpeč 75B, Brezovica, državljanki
Republike Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti poročena in je zapustila
enega potomca. I. in II. dedni red sta se dedovanju po zapustnici odpovedala, sodišče pa kljub uradno opravljenim
poizvedbam ne razpolaga s podatki o vseh morebitnih
dedičih III. dednega reda. Zato na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu
RS, na sodni deski in spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2021
I D 2999/2019

Os-3271/21

V zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu Gregoriču, rojenem 28. 9. 1937, umrlem 19. 9. 2018, nazadnje
stanujočem Kebetova ulica 9, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim
upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodijo
neizplačani pok. prejemki pri ZPIZ v višini 341,17 EUR,
denarna sredstva na srebrnem računu pri NLB d.d.
v višini 8.606,61 EUR ter na TRR pri UniCredit Banka
Slovenije d.d. v višini 1.624,03 EUR.
V postopku je bila prijavljena terjatev upnika Dom
upokojencev Franc Salamon Trbovlje – enota Prebold
iz naslova neplačanih stroškov institucionalnega varstva
v višini 1.828,70 EUR.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2021
I D 1042/2019

Os-3285/21

V zapuščinski zadevi po pokojni Dragici Čuruvija,
rojeni 23. 8. 1926, umrli 31. 1. 2019, nazadnje stanujoči Brodarjev trg 14, Ljubljana, državljanki Republike
Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
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Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodijo
neizplačani pok. prejemki pri ZPIZ v višini 10,83 EUR
ter solastniški delež do 1/2 na nepremičnini – katastrska
občina 131 Beltinci, parcela 1536.
V postopku je bila prijavljena terjatev upnika
Dom upokojencev Center, Ljubljana, iz naslova neplačanih stroškov institucionalnega varstva v višini
cca 2.800,00 EUR.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2021
IV D 788/2019

Os-3597/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Ifigeniji Milenki Žižek, hči
Frančiška Sokliča, rojena 29. 8. 1922, umrla 20. 1. 2019,
nazadnje stanujoča na naslovu Mizarska pot 7, Ljub
ljana, državljanka Republike Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti
vdova. Dedičev I. dednega reda (zap. je bila vdova,
brez potomcev) in II. dednega reda (starša zap. sta umrla pred njo, bratov, sester, polbratov, polsester ni imela)
ni. Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih
sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega
reda (zapustničini dedi in babice, njihovi potomci oziroma zapustničini strici in tete ter bratranci in sestrične ...),
sodišče razpolaga zgolj s podatki vnukov zap. bratranca
Johanna Lenharta, ki so Gertrude Stimpfl, Johann Lenhart, Peter Lenhart in Gudrun Köfl.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2021
D 157/2021

Os-3358/21

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Yulikah Kralj, razvezani, rojeni
17. 4. 1968, umrli 17. 7. 2021, nazadnje stanujoči Senešci 10, Velika Nedelja.
V zapuščino po pokojni spada osebni avtomobil
znamke Volkswagen Passat, Var. 1.9 TDI, datum prve
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registracije 26. 6. 2003 in denarna sredstva pri Novi
KBM v višini 175,00 EUR.
Terjatev do zapuščine v višini 1.716,39 EUR je priglasila Nova KBM, d.d.
Dediči I. dednega reda so se dedovanju odpovedali, podatki o dedičih II. oziroma III. dednega reda pa
sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem
listu RS in na sodni deski sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 8. 11. 2021
D 220/2021

Os-3329/21

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Branku Planka, pok. Antona, roj. 15. 3. 1960,
z zadnjim stalnim prebivališčem Kosovelova ulica 4b,
6210 Sežana, ki je umrl dne 13. 8. 2021.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih, zato
s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču,
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 11. 2021
D 142/2021

Os-3247/21

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) objavlja oklic dedičem.
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod
opravilno številko D 142/2021 v teku zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Merniku, rojenem 28. 4. 1933,
umrlem 19. 3. 2021, nazadnje stanujočem Bračičeva
ulica 17, Zgornja Polskava.
Ker zakoniti dediči zapustnika sodišču niso znani,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni
deski naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo na podlagi listin
v spisu.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 18. 10. 2021
D 107/2019

Os-3323/21

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Pušič Rudolfu,
roj. 5. 4. 1939, nazadnje stalno stan. Celjska cesta 34/a,
Rogaška Slatina, umrlem dne 28. 3. 2019.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o pre-
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moženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1. 10. 2021

Oklici pogrešanih
N 31/2021

Os-3572/21

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Antona Kuharja, Amerika,
ZDA, prej Mladje 10, Podbočje, ki ga zastopa začasni
zastopnik odv. Jernej Kočevar, Levstikova ulica 6, Brežice, za mrtvega.
Zadnje in edino poročilo o Antonu Kuharju predstavlja datum 17. 8. 1894, ko je bila sklenjena kupna
pogodba, po tem datumu o pogrešanem ni nobenega
poročila več.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to v treh mesecih od objave tega oklica,
sporočijo Okrajnemu sodišču v Krškem. Po poteku tega
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 12. 2021
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Milojević Mihajlo, Ulica Lili Novy 36, Ljubljana, diplomo, št. 928, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za šport, leto izdaje 2008. gnb-343745

Drugo preklicujejo
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/012, za vozilo MAN, reg. št. LJ 15 PBN.
gnx-343748
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence, št. 014737/011, za vozilo MAN, reg. št. LJ 55 RJD.
gnw-343749
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence, št. 014737/009, za vozilo MAN, reg. št. LJ 78 RIR.
gnv-343750
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence, št. 014737/010, za vozilo MAN, reg. št. LJ 13 FPA.
gnu-343751
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/008, za vozilo MB Actros, reg. št. KR DU 832.
gnt-343752
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/007, za vozilo MB Actros, reg. št. KR DU 831.
gns-343753
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/006, za vozilo MB Actros, reg. št. KR DU 830.
gnr-343754
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/005, za vozilo MB Actros, reg. št. KR TJ 434.
gnq-343755
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, izvod licence,
št. 014737/004, za vozilo MB Actros, reg. št. KR NE 082.
gnp-343756
ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, licenco,
št. 014737, veljavnost do 15. 5. 2022. gno-343757
EKOTURIZEM D.O.O., DUNAJSKA CESTA 152,
Ljubljana, izvod licence, št. G012022/06083/007, za vo-

zilo Mercedes V, reg. št. LJ S03-LO, veljavnost do 26. 3.
2026. gnh-343764
GRADBENIŠTVO PERŠE UROŠ PERŠE s.p.,
PODGORJE 13 A, Podgorje pri Slovenj Gradcu, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039044001, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Perše Uroš. gng-343765
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, izvod licence, št. 016715/014, za vozilo MAN, reg.
št. LJ 066-UZ, veljavnost do 13. 9. 2024. gnn-343758
Kuntarič Janez, Zakot 49, Brežice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053166000, izdal Cetis
Celje d.d. gnm-343759
MIRELI MIRKO TOMAŽIČ, S.P., Grbinska cesta 60,
Litija, izvod licence, št. 016516/001, za vozilo Mercedes
Benz, reg. št. LJ 03-CGC, veljavnost do 12. 4. 2024.
gnj-343762
P2P
TRANSPORT
d.o.o.,
Letališka
cesta 27, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500053945000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Milan Milinković. gni-343763
Trojar Štefan, Zgornja Sorica 35, Sorica, certifikat
NPK traktorist, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna, leto izdaje 2018. gnz-343746
Trojar Štefan, Zgornja Sorica 35, Sorica, certifikat
NPK sekač, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna, leto izdaje 2017. gny-343747
VERENSTAN, TRANSPORT, D.O.O., LJUB
LJANSKA CESTA 60 A, Celje, CEMT št. 00671.
gnl-343760
VIDA TOŠ S.P., VITOMARCI 41 A, Vitomarci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003395002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Miran Vogrinec. gnk-343761
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor, imenski žig, z naslednjo vsebino:
Peter BALON, dr.med., dr.dent.med. spec. maksilofacialne kirurgije. Ob-3664/21
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ambulantni žig v avtomatu
z naslednjo vsebino: ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA
DROLCA MARIBOR OE Zobozdravstveno varstvo SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA ORALNO KIRURGIJO
Ulica kneza Koclja 10, v desnem kotu spodaj številka -1-. Ob-3665/21
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