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Javni razpisi

Št. 1103-87/2017-4 Ob-2763/17

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 
in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), ter 7. in 8. člena Pravilnika o izboru in 
sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraže-
vanju (Uradni list RS, št. 33/17) objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje programov 

profesionalnega usposabljanja  
za šolsko leto 2017/18

1. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor programov pro-

fesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
za šolsko leto 2017/18 (v nadaljevanju: katalog), ter med 
njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proraču-
na Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše 
oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene 
strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega 
strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano 

dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen s cilji vzgoje in 

izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo 
in financiranje vzgoje in izobraževanja, in s pravilnikom, 
ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesional-
nega usposabljanja,

– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z do-
ločili tega razpisa,

– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesio-

nalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti 

na eno od prednostnih tem ali na eno izmed temeljnih 

področij. V skladu s prehodno določbo 18. člena Pravilni-
ka o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izo-
braževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; v nadaljevanju: 
pravilnik) ministrica s sklepom št. 1103-87/2017-2 z dne 
17. 7. 2017 določa naslednje prednostne teme za so-
financiranje programov profesionalnega usposabljanja:

– Uporaba različnih didaktičnih strategij po pred-
metnih področjih,

– Preverjanje in ocenjevanje znanja,
– Vzgojno-izobraževalno delo v skupini in s sku-

pino,
– Vzgojno-izobraževalno delo narodnih skupnosti,
– Inkluzija različnosti,
– Učenje z delom,
– Delo z odraslim udeležencem izobraževanja.
Temeljna področja, pod katera prijavitelji lahko uvr-

stijo predloge programov za objavo v katalogu (ne pa 
tudi za sofinanciranje), so:

– Predšolska vzgoja,
– Osnovna šola,
– Srednje splošno izobraževanje,
– Poklicno in strokovno izobraževanje,
– Višješolsko izobraževanje,
– Izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami,
– Izobraževanje odraslih.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev, 

namenjenih sofinanciranju programov profesionalnega 
usposabljanja je 170.000,00 EUR. Sredstva so zagoto-
vljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2018, na 
ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na prora-
čunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev). Skrb-
nica postavke je mag. Darinka Cankar, sekretarka.

5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter na-
čin predložitve

Prijava se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog pro-
gramov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljeva-
nju: Katis). Vnos v aplikacijo je možen od 4. 8. 2017 do 
zaključka razpisa za vse, ki imajo dostop do aplikacije. 
Obvezni podatki za vnos so:

– matični podatki izvajalca,
– podatki o vsebini programa,
– podatki o organizaciji programa,
– podatki o izvedbi programa.
Prijavitelj, ki nima dostopa do aplikacije, lahko do-

stop pridobi na e-naslovu katis.mizs@gov.si. Elektron-
skemu sporočilu je potrebno priložiti optično prebran 
(skeniran) obrazec »Vloga za dostop do aplikacije Ka-
tis«, ki je priloga tega razpisa.
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Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji razpisa in merili za ocenjevanje ter da prijava ne 
vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.

6. Rok za oddajo prijave: prijava se odda v aplikaciji 
Katis, na naslovu https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvo-
dna.aspx v skladu s 5. točko razpisa, najkasneje do 
12. ure zadnjega dne prijave tj. 31. 8. 2017.

7. Odpiranje prijav: prijave bo ocenila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: raz-
pisna komisija), predvidoma dne 4. 9. 2017, v prostorih 
ministrstva. Pri odpiranju prijav bo razpisna komisija 
ugotavljala njihovo popolnost. Prijava je formalno popol-
na, če so v aplikaciji Katis izpolnjeni vsi podatki določeni 
v 5. točki razpisa. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne.

8. Merila za izbor programov profesionalnega uspo-
sabljanja za objavo v katalogu: s sklepom bodo izbra-
ne prijave izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke 
razpisa. Prijavitelji bodo z izbranimi programi objavlje-
ni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja kot izvajalci programov.

9. Merila za sofinanciranje programov profesional-
nega usposabljanja

Za šolsko leto 2017/18 bodo v skladu s prehodno 
določbo 19. člena pravilnika sofinancirani programi pro-
fesionalnega usposabljanja tistih izvajalcev, ki so bili 
za šolsko leto 2016/17 izbrani s sklepom ministrice 
št. 1103-12/2016/6 z dne 6. 6. 2016, in so prijavljeni na 
eno od prednostnih tem objavljenih v 3. točki razpisa.

Izvajalci programov iz prejšnjega odstavka bodo 
na prednostni vrstni red sofinanciranja razvrščeni glede 
na seštevek povprečnih ocen vsebin in metod dela, upo-
rabnosti programa ter organizacije in izvedbe programa 
za vse programe, ki so jih izvedli na podlagi zgoraj 
navedenega sklepa. Njihovi izbrani programi bodo so-
financirani v višini 50 % vrednosti programa do porabe 
razpisanih sredstev.

V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je 
na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, izvaja-
lec, ki je v izbor predlagal več programov, in vseh ne bo 
mogoče sofinancirati, bo kot dodatni kriterij upoštevana 
višina kotizacije na udeleženca, prednost pa bodo imeli 
programi z nižjo kotizacijo. Če na ta način izbira zadnje-
ga še sofinanciranega programa še vedno ni možna, bo 
izvajalec na poziv ministrstva med njimi izbral program/e 
za sofinanciranje.

V primeru, da bo z razvrščanjem ugotovljeno, da je 
na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, več 
izvajalcev z enakim seštevkom povprečnih ocen, se 
med njimi odloča tako, da se njihovi programi razvrstijo 
glede na višino kotizacije na udeleženca, prednost pa 
bodo imeli programi z nižjo kotizacijo. Če na ta način iz-
bira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ni 
možna, se med temi programi z enako višino kotizacije 
izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo povpreč-
no oceno vsebin in metod dela. Če ti izvajalci dosegajo 
enako povprečno oceno vsebin in metod dela, se med 
njimi nadalje izbere program tistega izvajalca, ki ima 
višjo povprečno oceno uporabnosti programa.

Prijavljen program, ki predvideva izvedbo z manj 
kot 18 udeleženci, ne bo sofinanciran.

10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom najkasneje v 60 dneh od izteka roka za od-
dajo prijave na razpis.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Prijave tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 2. točke razpisa, bodo zavrnjene.

11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo programe 

objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne 
sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo mi-
nistrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju po-
sameznega programa, za izvajanje sofinanciranih pro-
gramov pa bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo 
o izvajanju in sofinanciranju posameznega programa.

Če prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogodbe 
v skladu s pozivom ministrstva, se šteje, da je umaknil 
prijavo.

Če se po izdanem sklepu o izboru ugotovi dejstvo, 
na podlagi katerega bi v postopku javnega razpisa prišlo 
do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji znano, mini-
strstvo lahko odstopi od podpisa pogodbe.

12. Informativni dnevi: informativna dneva za prija-
vo programov na razpis bosta v ponedeljek, 7. 8. 2017 
in v petek, 11. 8. 2017, ob 10. uri v prostorih mini-
strstva. Najavo udeležbe za posamezni termin infor-
mativnega dneva sporočite na elektronski naslov ka-
tis.mizs@gov.si.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija, ki obsega besedilo razpisa, vlogo za dostop do 
aplikacije Katis, vzorec pogodbe o izvajanju progra-
mov profesionalnega usposabljanja, vzorec pogodbe 
o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega 
usposabljanja in metodologijo za izračun vrednosti pro-
grama, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_
razpisi/. Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo 
Miklič (01/40-05-327) in Vido Trilar (01/40-05-233) ali 
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-398/2017/6(15131-16) Ob-2764/17

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 96/15) – ZJF-UPB4 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13 in 81/16) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna 
pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«,  

št. 430-398/2017
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-

ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je 

namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo 

opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja 

funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, 

ki so vključeni v izobraževalni program.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 

v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od pod-
pisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih 
izvajanju projekta.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisni dokumentaciji.
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3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali 
drugem pristojnem organu v RS,

ali
imajo status mednarodne organizacije in si pri-

zadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Naci-
onalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz 
Sklada za azil, migracije in vključevanje,

– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma 
izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega 
nobenega transakcijskega računa,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov 
zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazen-
skem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje kon-
kurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 
poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, 
goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uni-
čenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje 
podkupnine, dajanje podkupnine in

– na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog, pri-
javitelj nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost 
v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri 
imajo sedež.

– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika.

– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi 
in cilji projekta.

– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.

– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani 
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih pro-
jektov.

– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in 
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumen-
tacijo.

– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni.

– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje pro-
jekta po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne 
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga 
izloči.

4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogo-

je javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. 
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skla-
dna s predmetom javnega razpisa ali projekt ne upošteva 
aktivnosti ter časovnega in finančnega okvira, določenega 
s predmetno razpisno dokumentacijo, se vloga izloči.

Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih 
merilih. Največje število prejetih točk po merilih je 67.

Merilo Število točk

1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)

6

a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen? 3
– Ali je računsko pravilen? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen? 3
– Ali je projektni proračun skladen s proračunom v Prilogi IV/7? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta? Ne (0 točk),

Da (1 točka)
2. Stroškovna učinkovitost 10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni 10
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 5
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni 
podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti

0

3. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti? 4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb na 
projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno delo itd.)
Nad 90 % 4
Med 80 % in 89,99 % 3
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Merilo Število točk

Med 70 % in 79,99 % 2
Med 60 % in 69,99 % 1
Manj kot 60 % 0
4. Opredelitev relevantnosti projekta 5
Ali projekt konkretno definira in opredeljuje potrebe in probleme ciljne skupine na področju predmeta 
javnega razpisa, tj. na področju izobraževanja prosilcev za mednarodno zaščito?
Projekt konkretno definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa 5
Projekt zadovoljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa 1
Projekt pomanjkljivo definira in naslavlja potrebe v okviru predmeta javnega razpisa 0
5. Opredeljenost ciljev s kazalniki 5
Ali so cilji projekta konkretno opredeljeni s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalniki, ki so relevantni 
in utemeljeni glede na cilje projekta? Kazalniki so konkretno merilo na podlagi katerih se meri 
uspešnost in učinkovitost projekta. 
Cilji so opredeljeni s kazalniki, ki so relevantni in utemeljeni 5
Cilji so deloma opredeljeni z relevantnimi in utemeljenimi kazalniki 1
Cilji niso opredeljeni z relevantnimi in utemeljenimi kazalniki 0
6. Relevantnost predvidenih rezultatov projekta 2
Ali so predvideni rezultati projekta relevantni in utemeljeni glede na opredelitev utemeljenosti 
projekta in utemeljenost ciljev projekta? Rezultat je neposredna in takojšnja posledica generacije 
neposrednih učinkov, ki vodijo k uresničitvi določenih ciljev. 
Rezultati so relevantni 2
Rezultati niso relevantni 0
7. Opredeljenost rezultatov s kazalniki 5
Ali so rezultati projekta konkretno opredeljeni s kazalniki, ki so relevantni glede na cilje in 
kvantificirani?
Rezultati so opredeljeni z utemeljenimi kazalniki in kvantificirani 5
Rezultati so opredeljeni z ustreznimi kazalniki, vendar niso kvantificirani 3
Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi kazalniki, so pa kvantificirani 1
Rezultati niso opredeljeni z ustreznimi kazalniki in niso kvantificirani 0
8. Aktivnosti in metode dela 10
Ali so ključne aktivnosti in metoda dela jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev 
in predvidenih rezultatov projekta?
Aktivnosti in metoda dela so v celoti jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih 
rezultatov projekta

10

Aktivnosti in metoda dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih 
rezultatov projekta v večji meri

5

Aktivnosti in metoda dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev in predvidenih 
rezultatov projekta v manjši meri

3

Aktivnosti in metoda dela niso jasno opredeljene in ne omogočajo doseganje ciljev predvidenih 
rezultatov projekta v večji meri 

0

9. Izvedljivost projekta 10
a) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so 
objave na spletni strani, PR članki in podobno?

5

– Ali je načrtovan plan obveščanja in objavljanja javnosti ustrezen glede na cilje projekta?
– Ali je predviden plan obveščanja in objavljanja javnosti časovno in vsebinsko usklajeno 
z načrtovanimi aktivnostmi?
Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje 
projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta

5

Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje 
projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi 

3

Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen 0
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo? 5
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno 
opisani

5

Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo 
odpravo pomanjkljivo opisani

3

Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso 
povezana 

0
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Merilo Število točk

10. Projekt vsebuje dodatno, inovativno vsebino 5
Kot inovativna vsebina se šteje vloga z metodološko, vsebinsko in lokacijsko čim bolj raznoliko 
vsebino. 
Vsebina je inovativna 5
Vsebina je v večji meri inovativna 3
Vsebina je v manjši meri inovativna 1
Vsebina ni inovativna 0
11. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja s področja izvajanja projektov opismenjevanja 5
Število vsebinsko različnih projektov, namenjenih opismenjevanju, ki jih je prijavitelj izvedel 
v zadnjih 3 letih pred objavo javnega razpisa. 
Prijavitelj je izvedel 4 ali več projektov opismenjevanja 5
Prijavitelj je izvedel 2 oziroma 3 projekte opismenjevanja 3
Prijavitelj je izvedel 1 projekt opismenjevanja 1
Prijavitelj ni izvedel projektov opismenjevanja 0
Skupaj: 67

Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, 
kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice.

Največje možno število prejetih točk po merilih je 
67 točk.

V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po 
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, 
bo izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 11. Pretekli izve-
deni projekti prijavitelja s področja izvajanja projektov 
opismenjevanja izvedel večje število projektov opisme-
njevanja.

Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi krite-
riji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov.

Podroben opis meril je podan v razpisani doku-
mentaciji.

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

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 
znaša 240.000,00 EUR za izvajanje v obdobju 36 me-
secev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, 
namenjenih izvajanju projekta.

Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, 
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za 
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predme-
tnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za 
azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih 
stroškov (kar znaša 180.000,00 EUR) in sredstev prora-
čuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 
25 % upravičenih stroškov (kar znaša 60.000,00 EUR).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 30. 8. 2017, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 31. 8. 2017.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta ozi-
roma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od 
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja 
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predlo-
žitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko 
Uradnega lista RS.

Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do 
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem interne-
tnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih 
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije 
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne 
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali 
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo doda-

tna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: 
gp.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-47-33, s pripisom: 
»Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo projekta 
»Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za medna-
rodno zaščito«, št. 430-398/2017«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslo-
vu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O 
ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasne-
je 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, 
da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila naj-
kasneje do dne 16. 8. 2017.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 5442-152/2017 Ob-2774/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
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(EU) št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni prora-
čun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in nje-
ne izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 /ZIPRS 1718/ (Uradni list RS, št. 80/16), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni 
list RS, št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2018 /DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 
69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega sporazuma med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 4. 7. 2016 in sprememba z dne 29. 7. 
2016, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1; Uradni list RS, 
št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), Pravilnika o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potre-
bami (Uradni list RS, št. 88/13), Pravilnika o organizaciji 
in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 88/13), Pravilnika o osnov-
nošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potre-
bami na domu (Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami št. 0073-5/2015-1 
(6100) z dne 30. 6. 2015 (http://www.zrss.si/?rub=9129), 
in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upra-
vljanja, o podpori št. 9-1/2/MIZŠ/0 javnemu razpisu, 
št. 3032-158/2016/17, z dne 18. 7. 2017, Republika Slo-
venija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mladih s posebnimi 

potrebami v lokalno okolje 2«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-

gana, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 
16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske poli-

tike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; pred-
nostne naložbe 9.1: »Aktivno vključevanje, tudi za spod-
bujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter pove-
čanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.2: »Opolno-
močenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je razvoj modularnih in drugih 

oblik izobraževanja oziroma usposabljanja za spodbu-
janje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi 
potrebami v lokalno okolje s pomočjo izvajanja aktivno-
sti, namenjenih otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami, predvsem tistih, ki zaključujejo oziroma za-
puščajo formalne oblike izobraževanja oziroma usposa-
bljanja, saj se le-ti pri vstopu na trg dela ali v samostojno 
življenje srečujejo z več ovirami in so zato socialno iz-
ključeni. Z omenjenimi aktivnostmi bomo povečali nji-
hovo socialno vključenost in jih dodatno opolnomočili. 
Nujno je povezovanje med institucijami (izobraževa-
nje, družina, lokalna skupnost, infrastruktura/okolje itd.). 
Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami se namreč 
ob koncu formalnega izobraževanja oziroma usposa-
bljanja vrnejo v lokalno okolje, ki mora nuditi ustre-
zno podporo za nadaljnje samostojno življenje, zato je 
pomembno, da se poskuša aktivnosti čim bolj izvajati 
v sodelovanju s starši ter lokalnim okoljem. Cilj je torej, 
da bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ob 
zaključku programov vključeni v čim bolj samostojno ži-
vljenje, iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, 
pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.

V okviru drugega specifičnega cilja bomo zasledo-
vali oziroma izvajali naslednji ukrep:

– izvajanje programov socialne aktivacije in social-
nega vključevanja, ki so posebej prilagojeni specifičnim 
težavam otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
pri vključevanju v družbo in na trg dela, s ciljem opol-
nomočenja in zaposlitvenega kapitala še pred vstopom 
na trg dela oziroma pred iskanjem zaposlitve. Pri tem 
se bo spodbujalo:

– povezovanje programov socialne aktivacije z ra-
zvojem prilagojenih oblik dela, kamor se bodo lahko vklju-
čili navedeni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami.

Za ciljno skupino bodo na ta način razviti novi ozi-
roma nadgrajeni obstoječi programi socialne aktivacije 
in socialnega vključevanja, ki bodo vključenim zagotovili 
podporo in omogočili dodatna znanja in veščine, s kate-
rimi bodo sami ustrezneje prepoznavali priložnosti tako 
pri vključevanju v družbo kot tudi na trg dela. Programi 
bodo prilagojeni njihovim potrebam, zaradi česar bodo 
učinkovitejši in splošno boljše sprejeti.

V programskem obdobju 2014–2020 je potrebno 
razviti in povezati mehanizme, ki bodo pripomogli k učin-
kovitejšemu socialnemu vključevanju otrok s posebnimi 
potrebami v vzgojo in izobraževanje. Tranzicijski model 
omogoča celovito obravnavanje te ranljive skupine v nji-
hovem lokalnem okolju ter spodbuja, da lažje najdejo 
svoje talente, ki jim omogoča razvoj samozavesti in la-
stne identitete. Vse to pa zagotovo lahko privede tudi do 
samozaposlitve ter vsaj delne oziroma občasne zaposli-
tve ali pa vsaj omogoči posameznikom kakovostnejše in 
samostojnejše življenje.

Gre torej za podporo razvoju in izvajanju programov 
socialnega vključevanja in socialne aktivacije, s čimer 
bomo dosegli namen, da bo čim večje število vključenih 
otrok in mladostnikov pridobilo kompetence, ki jih bodo 
približale vstopu na trg dela.

Z javnim razpisom bomo tako v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske poli-
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tike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 
2014–2020) prispevali k opolnomočenju ciljne skupine 
z namenom zmanjšati socialno izključenost in jih pribli-
žati trgu dela.

Rezultat, določen z OP 2014–2020, je povečanje 
deleža ranljivih skupin, ki so ob zaključku programov 
vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposa-
bljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.

b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, 

namenjenih razvoju novih modelov oziroma prilagoditev 
in nadgradnja modelov za povečevanje zmožnosti soci-
alnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami, s čimer bomo spodbudili te otroke in 
mladostnike k večjemu vključevanju v širšo lokalno sku-
pnost ter ustvarili priložnosti za delovna okolja in s tem za 
bolj kakovostno samostojno oziroma neodvisno življenje.

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zatorej povečevanje 

zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, ki bi jih dosegli 
z naslednjimi aktivnostmi:

– nadgradnja obstoječih tranzicijskih modelov za 
gibalno ovirane otroke in mladostnike (http://www.ciri-
us-kamnik.si/projekti, http://www.cirius-kamnik.si/uplo-
ads/cms/file/Knjige%20in%20clanki/Tranzicijski%20
model%20prelom_compressed.pdf, http://www.cirius-vi-
pava.si/center/projekti/pduo-program-dodatnega-uspo-
sabljanja-odraslih ter Tranzicijski model – program do-
datnega usposabljanja odraslih PDUO/CIRIUS Vipava 
(urednik Erna Žgur, 2015, Vipava)) ter razvoj novih mo-
delov oziroma prilagoditev in nadgradnja modelov na 
podlagi preteklih izkušenj še za druge skupine otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami,

– oblikovanje programov modularnih in drugih oblik 
izobraževanja oziroma usposabljanja z namenom soci-
alne vključenosti v širše okolje in spodbujanja znanja, 
višje izobrazbe in vseživljenjskega učenja,

– različne aktivnosti za otroke in mladostnike s po-
sebnimi potrebami, predvsem spodbujanje socialnih in 
kulturnih kompetenc ter s posebnim poudarkom na po-
klicnih kompetencah,

– povezovanje šol oziroma zavodov z lokalnim oko-
ljem ter vsemi pristojnimi deležniki (npr.: nevladne or-
ganizacije, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi 
potrebami, občine, obrtno-gospodarske zbornice itd.) 
ter starši,

– oblikovanje mreže deležnikov, ki lahko tej ranljivi 
skupini pomagajo pri večjem socialnem vključevanju ter 
morebitnih priložnosti za vstop v delovno okolje,

– usposabljanje izvajalcev (zaposleni pri upravičen-
cu in konzorcijskih partnerjih) za kakovostno izvedbo 
aktivnosti, ki bodo pripomogle k vključevanju otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Omenjene aktivnosti bodo prispevale k uresniče-
vanju specifičnega cilja 9.1.2: »Opolnomočenje ciljnih 
skupin za približevanje trgu dela«, in sicer k poveče-
vanju zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc oseb 
s posebnimi potrebami, s čimer bomo spodbudili te 
osebe k večjemu vključevanju v širšo lokalno skupnost 
ter ustvarjanjem priložnosti za delovna okolja in s tem 
za kakovostno samostojno oziroma neodvisno življenje 
teh ranljivih skupin.

2.3. Utemeljitev vsebine
Za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami in razvoj njihovih potencialov do 
te mere, da so lahko kar se da samostojni in se vklju-
čujejo v vsakdanje življenje in/ali na trg dela, so potreb-
ni usposobljeni strokovni delavci, ustrezne prilagoditve 

in pripomočki. Pomembno je dobro razvito podporno 
okolje, ki skrbi za celovito obravnavo otroka s posebni-
mi potrebami, najpomembnejša pa je njegova matična 
družina oziroma izobraženi starši. V skladu s Konvencijo 
o otrokovih pravicah (1989) morajo vsi organi pri svo-
jem delu uporabiti načelo največje koristi otroka. To na 
področju dela z otroki s posebnimi potrebami pomeni, 
da se zagotavlja zgodnja in takojšnja pomoč, pri čemer 
je potrebno upoštevati različne potrebe otroka, ki omo-
gočajo njegov optimalni razvoj. Pri obravnavi otroka je 
treba zagotoviti čim večjo strokovnost dela, kar lahko 
dosežemo le z vključitvijo strokovnjakov različnih strok 
in tako zagotovimo interdisciplinarno obravnavo otroka. 
S takšnim pristopom pa se otroku s posebnimi potreba-
mi zagotavlja najboljša možna pomoč, ki omili ali celo 
odpravi njegove primanjkljaje.

V okviru že izvedenih ESS projektov Tranzicijski mo-
del – Program dodatnega usposabljanja odraslih oseb, ki 
sta ga izvajala CIRIUS Kamnik in CIRIUS Vipava, je bil 
za gibalno ovirane otroke in mladostnike razvit tranzicijski 
model, ki otrokom in mladostnikom s posebnimi potreba-
mi omogoča dodatno usposabljanje za samostojnejše 
življenje, v določenih primerih pa tudi v delno/občasno 
zaposlitev. Evalvacija že izvedenih projektov, je pokazala 
številne koristi omenjenega tranzicijskega modela, med 
katerimi je bila visoko izražena tudi stopnja zadovoljstva 
uporabnikov, zato smo prepričani, da je nujno potrebno 
razvoj ter delo nadaljevati v tej smeri. Spodbudilo se je 
njihovo aktivnejše vključevanje v lokalno skupnost, pred-
vsem pa so pridobili znanja in veščine, ki jim bodo v po-
moč pri izstopu iz izobraževalnega sistema. Pilotno raz-
vit tranzicijski model dodatnega usposabljanja gibalno 
oviranih otrok in mladostnikov je zato nujno potrebno 
nadgraditi ter razviti in povezati mehanizme, ki bodo pri-
pomogli k učinkovitejšemu vključevanju tudi drugih skupin 
otrok s posebnimi potrebami v lokalno skupnost ter sa-
mostojnejše življenje. Otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami namreč potrebujejo razvoj modularnih in drugih 
oblik usposabljanja in izobraževanja za pridobitev veščin, 
spretnosti in znanj, ki jim bodo omogočale kakovostno sa-
mostojno oziroma neodvisno življenje, v določenih prime-
rih pa tudi vključitev v delovno okolje. Veščine ter znanja, 
ki jih je potrebno povezati v takšne prilagojene programe 
usposabljanja, so npr.: reševanje problemov, uporaba 
računalnika, socialne in medosebne spretnosti, komuni-
kacijske veščine, okupacijske in poklicne veščine itd. Za 
lažji prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalna okolja, po-
trebujemo vzpostavitev močne povezave z lokalnim oko-
ljem ter vseh potrebnih deležnikov za izvedbo različnih 
aktivnosti, s katerimi se otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami umestijo v lokalno okolje ter se jih poskuša 
spodbuditi k aktivnejšemu samostojnemu življenju.

Glede na navedeno je predmetni javni razpis name-
njen nadgradnji navedenega pilotno razvitega tranzicij-
skega modela dodatnega usposabljanja gibalno oviranih 
otrok in mladostnikov ter širjenju te dobre prakse tudi 
na druge skupine otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami.

Skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi se med seboj zelo razlikujejo, tako po značilnostih, 
še bolj pa po svojih potrebah. Prav zato potrebujejo 
nekatere skupine otrok in mladostnikov prilagojene izo-
braževalne programe. To so otroci in mladostniki:

– z motnjami v duševnem razvoju,
– slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funkcije,
– gluhi in naglušni,
– z govorno-jezikovnimi motnjami,
– gibalno ovirani ter
– z avtističnimi motnjami.
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Prav te skupine otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami so še posebej ranljive, saj se otroci in mlado-
stniki z najtežjimi motnjami vključujejo v zavode za vzgo-
jo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, v šole s prilagojenim programom in kasneje 
morda v programe nižjega poklicnega izobraževanja.

2.4. Ciljne skupine
Javni razpis je zato namenjen omenjeni populaciji 

otrok oziroma mladostnikov s posebnimi potrebami, ki 
se vključuje v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami za gluhe, gibal-
no ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike, 
v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednje-
šolske programe nižjega poklicnega izobraževanja, saj 
gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izklju-
čena oziroma težje pridobi ustrezne socialne ter poklic-
ne kompetence.

Ciljna skupina so torej otroci in mladostniki:
– z motnjami v duševnem razvoju,
– slepi in slabovidni oziroma z okvaro vidne funk-

cije,
– gluhi in naglušni,
– z govorno-jezikovnimi motnjami,
– gibalno ovirani ter
– z avtističnimi motnjami.
Pri tem so aktivnosti omejene na vključenost otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami v zaključnih le-
tnikih ali zaključni stopnji posebnih programov, prilago-
jenih programov oziroma programov nižjega poklicnega 
izobraževanja.

Poseben poudarek bo na vključevanju otrok 
in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvo-
ju, saj omenjeno skupino posebej izpostavlja že sam 
OP 2014–2020, poleg tega pa praksa v skladu s po-
trebami kaže na to, da gre za skupino, ki je še posebej 

ranljiva oziroma ji je potrebno nameniti še dodatno po-
zornost. Pri približevanju trga dela se srečujejo s šte-
vilnimi ovirami, zaradi česar so še toliko bolj ranljivi kot 
sicer. Iz tega razloga so nujne dodatne aktivnosti za to 
ciljno skupino, pri čemer je ključno povezovanje različnih 
institucij, saj gre za povezan sistem.

2.5. Prijavitelji in konzorcijski partnerji
Glede na navedeno, ter predvsem z namenom, da 

se institucije med seboj povezujejo, se v okviru javnega 
razpisa predvideva vzpostavitev konzorcija.

a) Upravičenec oziroma prijavitelj
Kot upravičenec oziroma prijavitelj se lahko prijavi 

zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi po-
trebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne 
otroke in mladostnike (v nadaljevanju zavod za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami) ter osnovna 
šola s prilagojenim programom, oba iz kohezijske regije 
Zahodna Slovenija (KRZS).

b) Konzorcijski partner
Vsak konzorcij mora sestavljati zavod za vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, osnovna 
šola s prilagojenim programom in vsaj ena nevladna 
organizacija, ki se ukvarja s področjem otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami.

Kot konzorcijski partnerji pa lahko sodelujejo tudi 
srednje šole, ki izvajajo programe nižjega poklicnega 
izobraževanja ter druge ustanove, ki lahko s svojim de-
lom in udejstvovanjem pripomorejo k izvajanju operacije 
(npr.: občine, obrtne zbornice itd.).

Na javnem razpisu bo izbran 1 konzorcij.
2.6. Pričakovani rezultati in kazalniki:
Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vklju-

čitev najmanj 20 otrok oziroma mladostnikov s poseb-
nimi potrebami v program aktivnosti javnega razpisa, 
in sicer:

– Kazalnik učinka:

ID Kazalnik (naziv kazalnika) Merska 
enota 

Sklad Kategorija 
regije 

Mejnik 
2018

Ciljna 
vrednost 
(2023) 

Vir podatka Pogostost 
poročanja 

9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih 
skupin, vključenih v program 

Število ESS V 2 7 spremljanje Letno 

9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih 
skupin, vključenih v program 

Število ESS Z 3 13 spremljanje Letno 

– Kazalnik rezultata:

ID Kazalnik Kategorija 
regije 

Merska 
enota za 
kazalnik 

Izhodiščna 
vrednost 

Merska enota 
za izhodišče 
in cilj 

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Vir 
podatkov 

Pogostost 
poročanja 

9.3 Delež oseb iz ranljivih 
skupin, vključene 
v iskanje zaposlitve, 
izobraževanje / 
usposabljanje, 
pridobivanje kvalifikacij 
ali v zaposlitev ob 
izhodu 

V odstotek 22 razmerje 50 Spremljanje Enkrat letno 

Z odstotek 22 razmerje 50 Spremljanje Enkrat letno 

– Okvir uspešnosti:

ID Vrsta kazalnika Kazalnik Merska 
enota

Regija Mejnik 2018 Cilj 2023

9.8 Kazalnik učinka Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, 
vključenih v program

Število Vzhod 2 7

9.8 Kazalnik učinka Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, 
vključenih v program

Število Zahod 3 13
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Z namenom spremljanja specifičnih podatkov, 
bomo spremljali še naslednje kazalnike:

– število vključenih vzgojno izobraževalnih zavodov 
(VIZ) (najmanj 2),

– število mrež deležnikov, ki delujejo na področju dela 
z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (najmanj 1),

– število vključenih otrok in mladostnikov z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju (najmanj 5 % vseh otrok in 
mladostnikov, vključenih v projekt),

– število poročil o rezultatih operacije (najmanj 1) in
– število posvetov (vključno z zaključno konferenco; 

najmanj 1).
2.7. Regija izvajanja
Operacija se bo izvajala v obeh kohezijskih regijah. 

Način delitve sredstev po regijah na ravni operacije je: 
28,23 % kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) in 
71,77 % kohezijska regija Zahodna Slovenija in sicer:

– za leto 2017: 21,05 % KRVS in 78,95 % KRZS;
– za leto 2018: 31,73 % KRVS in 68,27 % KRZS;
– za leto 2019: 30,00 % KRVS in 70,00 % KRZS;
– za leto 2020: 30,00 % KRVS in 70,00 % KRZS;
– za leto 2021: 30,00 % KRVS in 70,00 % KRZS;
– za leto 2022: 30,00 % KRVS in 70,00 % KRZS.
Sredstva v skladu s 93. členom Uredbe (EU) 

št. 1303/2013 niso prenosljiva med kohezijskima regi-
jama. Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivno-
sti, to je sedež vključene institucije (prijavitelja ali kon-
zorcijskega partnerja, ki izvaja aktivnost).

Zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potrebami je glede na obseg vseh 
podpornih nalog, ki jih zagotavlja, namenjenih najmanj 
40 % vseh razpisanih sredstev.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno prijavo. 

V kolikor bo prijavitelj oddal več prijav se bo upoštevala 
prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom 
zavržene. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno 
prijavnico s prilogami iz razpisne dokumentacije.

Prijavitelj oziroma poslovodeči konzorcijski partner:
– je lahko le zavod za vzgojo in izobraževanje otrok 

s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe 
in slabovidne otroke in mladostnike ali osnovna šola 
s prilagojenim programom.

Prijavitelj v imenu konzorcija partnerjev prijavi ope-
racijo. Predstavniki konzorcija svojo namero za pripra-
vo, prijavo in izvedbo operacije opredelijo s podpisom 
konzorcijske pogodbe, ki je priložena k razpisni doku-
mentaciji. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi 
prijavitelj, ki je v imenu konzorcija podpisnik pogodbe in 
je odgovoren za izvedbo operacije ter poročanje o izva-
janju operacije v skladu s pogodbo. S konzorcijsko po-
godbo so opredeljene tudi ključne naloge posameznega 
konzorcijskega partnerja.

Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami ali osnovna šola s prilagojenim programom se 
lahko prijavi le v okviru enega konzorcija. V kolikor bo 
zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi po-
trebami ali osnovna šola s prilagojenim programom kot 
prijavitelj ali konzorcijski partner v večih prijavah, se bo 
upoštevala prva prispela prijava na ministrstvo, ostale 
pa bodo s sklepom zavržene.

3.1. Osnovni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, in vsak nje-

gov konzorcijski partner mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

Pogoji Dokazila
1 Prijavitelj je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov 

vzgoje in izobraževanja. 
– Pogoji se bodo preverili v razvidu 
izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje 
in izobraževanja pri ministrstvu.

2 Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso za isti namen sofinancirani 
iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.

– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3 Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso prejeli drugih javnih 
sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije,
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.

– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4 Prijavitelj in konzorcijski partnerji imajo poravnane vse davke
in prispevke.

– Dokazilo FURS-a, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev**

5 Konzorcij mora biti oblikovan tako, da vključuje najmanj:
1 zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 
1 osnovno šolo s prilagojenim programom ter 1 nevladno 
organizacijo, ki se ukvarja s področjem otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami.

– Pogoj se bo preveril v konzorcijski pogodbi 
in točki 1.4 prijavnice za projekt.

* Če prijavitelj ali konzorcijski partner ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.
** Ob prijavi poda prijavitelj izjavo, da dovoljuje ministrstvu, da samo pridobi podatke, da so na dan oddaje vloge na javni 

razpis poravnani vsi davki in prispevki.

Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavi-
telji, konzorcijski partnerji ali njihovi zakoniti zastopniki 
potrdili s podpisano izjavo.

3.2. Ostali pogoji

Pogoji Dokazila
1 Predlog projekta izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja 

podpora (predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem 
okviru, določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo).

Točka 2.4. prijavnice za projekt
in Finančni načrt.

2 Predlog projekta je skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe. Točka 2.3. prijavnice za projekt.
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Pogoji Dokazila
3 Predlog projekta naslavlja ustrezne ciljne skupine. Točka 2.5. prijavnice za projekt.
4 Prijavitelj izkazuje kadrovske, tehnične ter prostorske zmogljivosti 

(sposobnost prijavitelja).
Točka 1.6. in 5. prijavnice za projekt.

5 Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki 
vsebuje najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnostih ter kratek 
pregled delovanja institucij, ki so konzorcijski partnerji.

Točka 2.1. prijavnice za projekt.

6 Skupno prijavo na javni razpis je oddal v imenu vseh članov konzorcija 
poslovodeči partner konzorcija

Točka 6. prijavnice za projekt.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
teregakoli prijavitelja oziroma konzorcijskega partnerja, 
lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu 
od bolj k manj pomembnemu)

Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in raz-
pisne dokumentacije, bo ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.

Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali 
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posame-
znem merilu navedeno drugače:

Št. točk Ocena
4 povsem ustrezno
3 v večji meri ustrezno
2 v srednji meri ustrezno
1 v manjši meri ustrezno
0 povsem neustrezno

MERILO Število točk
1. KAKOVOST PRIJAVE Možnih največ 36 točk
1.1. Kakovost predložene analize 
stanja na razpisanem področju v RS
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Analiza stanja celovito povezuje rezultate preteklih 
projektov ali dejavnosti prijavitelja in konzorcijskih 
partnerjev na razpisanem področju, ugotavlja 
primanjkljaje, predlaga rešitve oziroma potrebne 
dejavnosti za nadgradnjo obstoječega stanja, temelji 
na aktualnih podatkih, je jasna ter je uporabna za 
načrtovanje in izvedbo projekta. 

0–4

1.2. Utemeljitev predloga projekta
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Predlog projekta je ustrezno utemeljen in skladen 
s prepoznanimi potrebami otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami glede na namen in cilj javnega 
razpisa, hkrati pa je jasno navedeno na kakšen način 
bo konzorcij z aktivnostmi prispeval v največjo korist 
otroka oziroma mladostnika. Cilji predloga projekta so 
razumljivi, natančno opredeljeni in dosegljivi. Predlog 
projekta predvideva izvajanje vseh aktivnosti iz točke 
2.2 javnega razpisa, iz navedenih aktivnosti pa je 
jasno razvidna tudi dodana vrednost projekta.

0–8*
*pri tem merilu 
se točke zaradi 

pomembnosti štejejo 
dvojno.

1.3. Sistematičnost in 
preglednost predloga projekta
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Predlog projekta je sistematičen in pregleden, 
kar pomeni, da vsi zapisi v prijavnici konkretno 
odgovarjajo na zastavljena vprašanja, upoštevajo 
navodila, stavki so logični in smiselno povezani. 

0–4

1.4. Vsebinska celovitost predloga 
projekta 

Vsi elementi predloga projekta so podani tako, da 
tvorijo celoto, iz katere je razviden natančen potek 
projekta. Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se 
vsebinsko ustrezno dopolnjujejo oziroma povezujejo. 

0–4

1.5. Jasnost vsebinskega, 
organizacijskega in finančnega 
načrta projekta
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in izvedljiv 
(vsebinski, časovni in finančni načrt izvedbe so 
natančno opredeljeni, izvedljivi in usklajeni; vodenje 
in organizacija projekta ter vloga in odgovornosti 
konzorcijskih partnerjev v projektu so natančno 
oziroma jasno opredeljene.

0–4
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MERILO Število točk
1.6. Zagotavljanje trajnosti 
načrtovanih rezultatov 

Iz načrta projekta je razvidna trajnost načrtovanih 
rezultatov (kako bodo institucije oziroma ustanove 
že med izvajanjem projekta zagotovili, da po koncu 
projekta ne bodo opustili novih pristopov oziroma 
modelov dela ter da bodo razvili modele in pristope, 
ki se jih bo lahko implementiralo v različnih okoljih 
ter pripravili predloge rešitev za morebitno umestitev 
teh modelov in pristopov v redno delovanje institucije 
oziroma organizacije). 

0–4

1.7. Izmenjava izkušenj, rezultatov in 
dobrih praks

Predlog projekta predvideva izvedljivo izmenjavo 
izkušenj, rezultatov in dobrih praks doma in v tujini 
ter upošteva vključenost tako strokovne kot tudi širše 
javnosti.

0–4

1.8. Sprotno spremljanje projekta Projekt ima načrtovane aktivnosti oziroma ukrepe 
za ugotavljanje uspešnosti projekta, iz katerih je 
razvidno doseganje ciljev projekta, pokrivanje potreb 
ciljnih skupin in doslednost izvedbe aktivnosti. 
Predvideno je spremljanje ciljev in rezultatov projekta 
najmanj enkrat na leto.

0–4

2. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA Možnih največ 8 točk
2.1. Število že izvedenih nacionalnih 
ali mednarodnih projektov prijavitelja 
oziroma konzorcijskih partnerjev na 
razpisanem vsebinskem področju 
v zadnjih petih letih. 

Prijavitelj in konzorcijski partnerji imajo izkušnje 
oziroma reference s področja vodenja, koordiniranja, 
izvajanja ali sodelovanja v nacionalnih ali 
mednarodnih projektih, sofinanciranih s strani EU ali 
drugih mednarodnih virov, povezanih z delom z otroki 
in mladostniki s posebnimi potrebami s področja 
javnega razpisa. 

0 – 0 referenc
1 – 1 do 2 referenci
2 – 3 do 5 referenc
3 – 6 do 8 referenc

4 – 9 in več referenc

2.2. Strokovne reference strokovnih 
delavcev, vključenih v projekt 
so s področja: praktičnega dela 
z otroki s posebnimi potrebami, 
izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
ter
razvojnega oziroma raziskovalnega 
dela za celostno obravnavo določene 
skupine otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami.

Predlagani strokovni delavci imajo strokovne 
reference na razpisanem vsebinskem področju. 
Reference morajo biti dokazljive s preverljivimi 
podatki, kot so predavanja, referati, objave 
prispevkov v strokovnih revijah in publikacijah ali na 
spletnih straneh strokovnih združenj in organizacij 
(istovrstno predavanje oziroma objava se šteje samo 
enkrat) ter strokovno delo v projektih na vsebinskem 
področju
(štejejo tudi reference, kjer so sodelovali kot partner).

0 – 0 referenc
1 – 1 do 5 referenc

2 – 6 do 10 referenc
3 – 11 do 15 referenc
4 – 16 in več referenc

3. VKLJUČEVANJE IN POVEZOVANJE VKLJUČENIH DELEŽNIKOV Možnih največ 8 točk
3.1. Prijavitelj in konzorcijski 
partnerji imajo organizirano mrežo 
sodelovanja in povezovanja 
z zunanjimi institucijami: 
vključevanje nevladnih organizacij, 
vključenost v zunanje okolje, 
sodelovanje/povezovanje z javnimi 
zavodi na vzgojno-izobraževalnem 
področju 

Prijavitelj in konzorcijski partnerji aktivno sodelujejo in 
se povezujejo z zunanjimi institucijami. 

0 – 0 do 1 zunanjih 
institucij

1 – 2 ali 3 zunanje 
institucije

2 – 4 ali 5 zunanjih 
institucij

3 – 6 ali 7 zunanjih 
institucij

4 – 8 ali več zunanjih 
institucij

3.2. Vključenost otrok in 
mladostnikov z lažjo motnjo 
v duševnem razvoju
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Delež otrok in mladostnikov z lažjo motnjo 
v duševnem razvoju glede na celotno število oseb iz 
ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program.

0 – do 5 %
vključenih otrok
1 – 6 do 10 %

vključenih otrok
2 – 11 do 15 % 
vključenih otrok
3 – 16 do 20 % 
vključenih otrok
4 – 21 in več  % 
vključenih otrok

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje 
možno skupno število točk je 52. Izbran bo 1 konzorcij, 
ki bo izmed vseh prijav prejel najvišje število točk.

V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako naj-
višje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel 



Stran 1888 / Št. 41 / 28. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

več točk pri merilu 1.1. » Kakovost predložene analize 
stanja na razpisanem področju v RS«, nadalje pa glede 
na število točk doseženih pri merilih pod točko 2. »Uspo-
sobljenost za izvedbo projekta«. V primeru, da je število 
še vedno enako, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk 
pri podmerilih pod točko 3. »Vključevanje in povezova-
nje vključenih deležnikov«.

Vse popolne prijave bosta ločeno ocenila po dva 
člana razpisne komisije. Če se bosta oceni razlikovali 
za 10 točk ali več, bo prijavo ocenil še tretji ocenjevalec, 
član razpisne komisije. Ocena se bo oblikovala na pod-
lagi povprečja ocen vseh treh ocenjevalcev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 463.000,01 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 108.333,30 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
22.803,64 EUR, od tega:

– 18.242,91 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 4.560,73 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-
čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
85.529,66 EUR, od tega:

– 68.423,70 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 17.105,96 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2018: 86.666,66 EUR, od tega:
– za kohezijsko regij Vzhodna Slovenija 

27.499,86 EUR, od tega:
– 21.999,89 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 5.499,97 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-

čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 

59.166,80 EUR, od tega:
– 47.333,42 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 11.833,38 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-

nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2019: 55.833,35 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 

16.750,01 EUR, od tega:
– 13.400,01 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.350,00 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-

čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 

39.083,34 EUR, od tega:
– 31.266,69 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 7.816,65 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-

nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2020: 55.833,35 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 

16.750,01 EUR, od tega:
– 13.400,01 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.350,00 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-

čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
39.083,34 EUR, od tega:

– 31.266,69 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 7.816,65 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2021: 55.833,35 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 

16.750,01 EUR, od tega:
– 13.400,01 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.350,00 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-

čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 

39.083,34 EUR, od tega:
– 31.266,69 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-

močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 7.816,65 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-

nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2022: 100.500,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
30.150,00 EUR, od tega:

– 24.120,00 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 6.030,00 EUR PP 150062 – PN9.1-Opolnomo-
čenje ciljnih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
70.350,00 EUR, od tega:

– 56.280,00 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolno-
močenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 14.070,00 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opol-
nomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od pri-
jave.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS do dne 30. 9. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 
31. 10. 2022.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:

1. Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje 
socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potre-
bami v lokalno okolje 2

2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo na javni razpis
4. Prijavnica za projekt
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5. Priloge k prijavnici:
a. Izračun urne postavke stroškov osebja
b. Finančni načrt
c. Vzorec konzorcijske pogodbe
d. Izjava o izpolnjevanju pogojev

6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun stroška na enoto
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, zna-

nost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020 s prilogami

11. Navodila organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020

12. Veljavna navodila OU za spremljanje izvaja-
nja OP z informacijskim sistemom

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnica za projekt
– Priloge k prijavnici:
a) Izračun urne postavke stroškov osebja (vključno 

s plačilnimi listami)
b) Finančni načrt
c) Podpisana konzorcijska pogodba
d) Izjave o izpolnjevanju obveznih pogojev
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %.

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in za-
konodaje s področja javnih financ se financiranje opera-
cij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stro-
ške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva 
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih 
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja 
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in 
upravičenem) obdobju.

Upravičeni stroški so:
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna 

postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– Delo po pogodbi o opravljanju storitev
– Delo po podjemni pogodbi
– Delo po avtorski pogodbi
– Delo preko študentskega servisa
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev1

– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih stani 
(le pri prijavitelju)

– Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 
(le pri prijavitelju)

– Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in 
dostave gradiv

– Drugi stroški informiranja in obveščanja (npr. 
nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov)

– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
(oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje aktivnosti 
operacije, največ v višini 10 % celotne pogodbene vre-
dnosti)

– Pavšalno financiranje, določeno z uporabo od-
stotka za eno ali več kategorij stroškov (pavšalna sto-
pnja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov 
osebja; brez dokazil)

– Davek na dodano vrednost (DDV)

ali
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna 

postavka stroškov osebja
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– Delo po pogodbi o opravljanju storitev
– Delo po podjemni pogodbi
– Delo po avtorski pogodbi
– Delo preko študentskega servisa
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev

– Pavšalno financiranje, določeno z uporabo od-
stotka za eno ali več kategorij stroškov (pavšalna sto-
pnja v višini 30 % neposrednih upravičenih stroškov 
osebja2; brez dokazil)

1 Podrobneje opredeljeno v tč. 14 Navodil za prijavo.

– Stroški informiranja in komuniciranja:
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, se-

minarjev in simpozijev (npr. stroški najema prostorov 
in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na 
seminarjih oziroma usposabljanjih, stroški za izvedbo 
zaključne konference le pri prijavitelju kot poslovodeče-
mu konzorcijskemu partnerju)

2 Delež je bil izračunan na podlagi preteklih, že izve-
denih, projektov Tranzicijski model – PDUO, ki sta glede 
na aktivnosti vsebinsko primerljiva predmetnemu javnemu 
razpisu.

Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 

dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predlo-
žiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede 
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so 
navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni doku-
mentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezij-
ske politike v programskem obdobju 2014–2020).

Pavšalno financiranje v višini 15 oziroma 30 % ne-
posrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek pa-
všalnega financiranja v višini 15 oziroma 30 % nepo-
srednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od 
vrednosti Standardne lestvice stroškov na enoto – urna 
postavka stroškov osebja in stroškov osebja zunanjih 
izvajalcev (avtorska, podjemna pogodba ter študentsko 
delo).

Standardne lestvice stroškov na enoto – urna po-
stavka stroškov osebja: v skladu z drugim odstavkom 
68. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter Smernicami 
o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov 
naj prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, določi urno 
postavko stroška za osebje. Urna postavka, ki se upo-
rablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni 
bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. 
Navodila za izračun so podrobneje opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu »Izračun urne 
postavke stroškov osebja«, zavihek št. 2. Dokazilo o na-
stanku navedenega stroška za posamezni mesec je 
časovnica (Priloga 3 Navodil Ministrstva za izobraže-
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vanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020), 
in pogodba o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi po-
samezne osebe. Upravičenec bo strošek uveljavljal na 
podlagi izstavljenega obračuna (Priloga 9 razpisne do-
kumentacije) ter zahtevka za izplačilo s prilogami. Zaradi 
pričakovanih rasti cen (inflacije) ter iz razloga, da gre za 
večletni projekt, se bo metodologija skladno s Smernica-
mi o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov 
januarja 2019 ter januarja 2021 revidirala in prilagodila 
glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. 
Z revidiranjem metodologije bo posledično določena in 
uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto 
za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila 
v veljavo z dnem 1. 2. 2019 oziroma 1. 2. 2021.

V skladu z namenom javnega razpisa je najmanj 
40 % upravičenih sredstev namenjenih zavodu za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami, kar je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju 
stroškov operacije.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-
zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena 
v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo na 
javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske ko-
hezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020 in 
tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v prijavi na javni razpis.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministr-
stvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za 
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsako-
krat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila 
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ 
v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinancira-
nju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje 
operacije, pri čemer višina posameznega predplačila 
ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem 
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila 
upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokriva-
nje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogod-
bo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 
100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe 
o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k po-
godbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več pred-
plačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, 
navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpol-
njevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje 

v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in sol-
ventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki 
želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, 
bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustre-
znih dokazil.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh 
sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, 
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali 
pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili or-
gana upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obvešča-
nju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom (EU) št. Uredbe 1303/2013 
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let 
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen 
s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsa-
ko operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, 
iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc 
samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi za-
gotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi 
druge pomožne knjige.

Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi 
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se na-
našajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih 
oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški 
v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na 
ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski 
kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stro-
škov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih 
sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu 
operacije (računovodski kodi).

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
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katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja 
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izva-
janju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi 
Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih pre-
verjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dol-
žan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostne-
ga razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 
8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št.1303/2013.

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami po-
trebujejo drugačne, njim prilagojene, načine vzgoje in 
izobraževanja, s čimer se jim poskuša zagotoviti enake 
možnosti. Že Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 
(Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14) določa, da je cilj 
ustvarjati enake možnosti za invalide na vseh področjih 
življenja. Z javnim razpisom bomo izboljšali socialno 
vključenost ter možnosti na trgu dela otrokom s posebni-
mi potrebami, ki obiskujejo navedene posebne oziroma 
prilagojene programe, ter jim tako poskušali zagotovili 
čim bolj enake pogoje za izobraževanje ter kasnejše 
samostojno življenje, kot jih imajo drugi otroci.

V skladu s smernicami gre torej v predmetnem jav-
nem razpisu za t. i. vertikalni ukrep, saj kot je navedeno 

v prejšnjih odstavkih, je za navedeno ciljno skupino 
nujno potrebno zagotavljali udejanjanje načela enakih 
možnosti s pomočjo posebnih ciljno naravnanih ukrepov.

Pri samem izvajanju aktivnosti pa mora upraviče-
nec kljub temu upoštevati tudi horizontalna načela, in 
sicer predvsem načelo enakosti spolov ter nediskrimi-
nacije, saj je ukrep namenjen celotni populaciji otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, ne glede na 
njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali 
etnično poreklo, starost, vera ali prepričanje in spolna 
usmerjenost.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljnjem besedi-
lu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost 
se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. čle-
nom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potreb-
no evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem 
mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo 
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo 
pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, 
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, 
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilo-
go I Uredbe (EU) št. 1304/2013, dolžan spremljati in 
ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in 
kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
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napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziro-
ma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slo-
venije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Način in rok za predložitev prijav za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 28. 8. 
2017 do 12. ure. Prijave z zahtevano vsebino morajo 
v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno ozna-
ko »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor opera-
cij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih 
s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2«, ki je del raz-
pisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele pri-
jave se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene 
in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Prijave bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za iz-
obraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: razpisna komisija).

Odpiranje prispelih prijav bo dne 28. 8. 2017 ob 
14. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova 16, Ljub ljana (sejna soba 117) in 
bo javno.

Razpisna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja 
prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
prijave niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela prijave, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta prijave ali 
tistih elementov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale 
prijave, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s skle-
pom zavržene.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji, in sicer v Navodilih za prijavo 
na javni razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

V kolikor prijavitelj ne bo pristopil k podpisu pogod-
be v roku osmih dni od prejema pisnega poziva s strani 
ministrstva ali s pisnim obvestilom odstopil od svoje 
zahteve za pridobitev sredstev in so na voljo še razpolo-
žljiva sredstva, lahko razpisna komisija razdeli sredstva 
med prijave, ki so dosegle najmanj 20 točk, glede na 
število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do 
razdelitve celotnih razpoložljivih sredstev za javni razpis.

V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo 
prijave na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofi-
nanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka 
za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, 
da se prepriča, ali je bila upoštevana relevantna zako-
nodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za 
oddajo prijav.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupra-
vičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvi-
gnete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, 2. nad-
stropje, Urad za razvoj izobraževanja, vsak delovni dan 
med 10. in 12. uro. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov urska.pancur@gov.si z navedbo 
zadeve: »JR za izbor operacij Spodbujanje socialne 
vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lo-
kalno okolje 2«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5442-1/2017/13 Ob-2777/17

Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU Evropskega parlamen-

ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, Uredba o skupnih določbah);

– Uredbe št. 1304/2013/EU Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
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socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013);

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
o skupnih določbah;

– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
in njena izvedbena uredba;

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 
in 15/17);

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delov-
na mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001 z dne 11. 12. 2014 (z vsemi spre-
membami, v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020) in

– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za »Javni 
razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela 
ocene tveganja na delovnih mestih« (št. dokumenta: 
3032-66/2017/11), ki jo je Služba Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja izdala dne 20. 7. 2017, Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela 

ocene tveganja na delovnih mestih
Javni razpis delno financira Evropska unija (v nada-

ljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada 
(v nadaljevanju: ESS). Javni razpis za izbor operacij 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v 
nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), 8. prednostne osi: 
Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost 
delovne sile, 8.3 prednostne naložbe: Aktivno in zdravo 
staranje, 8.3.1 specifičnega cilja: Podaljšanje in izboljša-
nje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe. Na 
javnem razpisu bo izbran en projekt izmed prijaviteljev, 
ki predstavlja operacijo izbranega upravičenca do sred-
stev javnega razpisa.

1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo), Ko-
tnikova 28, Ljub ljana v vlogi posredniškega organa (v 
nadaljevanju: PO).

2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izbrane-

ga projekta, v okviru katerega bo na področju aktivne-
ga in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 

45 let, za delodajalce vzpostavljen model ocene tvega-
nja, ki bo upošteval vse starostne skupine.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih 
aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

– izbor podjetij in pregled ocen tveganj,
– pregled zdravstvenih dokumentacij in izvedba 

zdravniških pregledov zaposlenih, zlasti starejših od 
45 let,

– priprava objektivnih ocen delazmožnosti in pri-
merjava s samoocenami delazmožnosti zaposlenih, zla-
sti starejših od 45 let,

– izdelava modela ocene tveganja, ki bo upošteval 
tveganja, povezana s starostjo in usposabljanje deloda-
jalcev za delo z njim,

– upravljanje in promocija modela.
Posamezne faze so podrobneje opredeljene v po-

glavju 5.3 javnega razpisa.
Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru tega 

razpisa, so navedene v poglavju 4 javnega razpisa.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom 

in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati 
na:

– spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in 
zdravja pri delu v podjetjih,

– promocijo kulture preventive in zdravja na delov-
nih mestih v podjetjih za vse generacije,

– pripravo analize varnosti in zdravja pri delu,
– vzpostavitev orodja za ocenjevanje tveganj na 

področju varnosti in zdravja pri delu za delodajalce,
– usposabljanje delodajalcev za delo z modelom 

ocene tveganja,
– prilagajanje delovnih mest, uvajanje in spodbu-

janje oblik dela, ki so prilagojene družbenim in demo-
grafskim izzivom in sodobnim trendom razvoja delovnih 
mest ter spodbujanje delovne odgovornosti podjetij,

– promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozave-
ščanje in obveščanje javnosti, zaposlenih in delodajal-
cev o njegovem pomenu ter spodbujanje k njemu.

Model ocene tveganja bo namenjen odgovornim 
osebam za varnost in zdravje pri delu (delodajalci, stro-
kovni delavci), da bodo z njegovo pomočjo na delovnih 
mestih lažje prepoznale in ocenile tveganja, povezana 
s starostjo. Z upoštevanjem priporočenih ukrepov za do-
ločene starostne skupine na določenih delovnih mestih, 
bodo odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu 
pripomogle k ohranjanju zdravja zaposlenih, zlasti sta-
rejših od 45 let, zato je model ocene tveganja posredno 
namenjen tudi zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let.

4 Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma 

s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbuja-
nje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 
sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo 
staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni ključni 
ter specifični cilji in rezultati.

4.1 Ključni cilj
Javni razpis sledi reševanju problematike nizke sto-

pnje zaposlenosti starejših od 55 let v Sloveniji zaradi 
zgodnjega upokojevanja in visokega deleža bolniških 
odsotnosti zaposlenih, in sicer z izvajanjem projektov 
v podporo reformam na tem področju in z vlaganjem 
v prilagajanje delovnih mest zaposlenim, zlasti starej-
šim od 45 let.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo 
pripomogel k prepoznavanju tveganj, povezanih s sta-
rostjo na delovnih mestih ter bo preko ozaveščanja 
delodajalcev vplival na varnejše in bolj zdravo delovno 
okolje, prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let.
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4.2 Specifični cilji in rezultati
Za doseganje pričakovanega rezultata specifič-

nega cilja OP EKP 2014–2020 »boljši pogoji in večja 
pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na de-
lovnih mestih« bo v okviru izbranega projekta izvedena 
analiza stanja na podlagi pregleda zdravniških doku-
mentacij in samoocen delazmožnosti zaposlenih, zlasti 
starejših od 45 let, ter pregleda ocen tveganj izbranih 
podjetij. Glede na rezultate analize se bodo predlaga-
li ukrepi, na podlagi katerih bo izdelan model ocene 
tveganja, s pomočjo katerega bodo lahko delodajalci 
prilagodili delovno mesto posamezniku. Posamezniki 
bodo zaradi boljšega zdravstvenega stanja posledično 
manj časa odsotni na delovnem mestu in bodo zmožni 
delati dlje.

Projekt, ki bo sofinanciran preko javnega razpisa, 
mora v času izvajanja projektnih aktivnosti doseči nasle-
dnje cilje in rezultate glede na kvantificirane kazalnike 
v Tabeli 1:

– izdelan model ocene tveganja na delovnih mestih,
– vključenost zaposlenih, zlasti starejših od 45 let1 

v samooceno delazmožnosti in pregled njihovega zdra-
vstvenega stanja, pri čemer morajo izbrani zaposleni 
v enakih deležih spadati v 3 starostne skupine:

1 V projektne aktivnosti bo vključena tudi starostna skupina zaposlenih od 35 do 45 let, ker je tudi v tej starostni skupini 
potrebno odpravljati tveganja, ki bi lahko imela posledice v višji starosti.

– 35–45 let
– 46–55 let
– 56–65 let,

– vključenost delodajalcev oziroma podjetij v pre-
gled ocene tveganja, od katerih mora imeti polovica 
izbranih podjetij do vključno 10 zaposlenih delavcev, 
druga polovica izbranih podjetij pa mora imeti več kot 
10 zaposlenih delavcev.

Tabela 1

Kazalnik Vrsta kazalnika Število 
(KRVS)

Število 
(KRZS)

Število vključenih zaposlenih, zlasti starejših od 45 let v raziskavo* Kazalnik učinka 468 432
Število vključenih delodajalcev oziroma podjetij v raziskavo, pri čemer morajo 
biti iz posameznega podjetja vključeni vsaj 3 delavci* Kazalnik učinka 16 14

Število izvedenih delavnic za usposabljanje delodajalcev za delo z modelom 
ocene tveganja* Kazalnik učinka 5 5

Število izdelanih modelov ocene tveganja Kazalnik rezultata 1** 1**
*Kvantificirani kazalniki so izhodiščne oziroma minimalne vrednosti, ki morajo biti dosežene. Vrednosti števil vključenih 

delodajalcev in števil izvedenih delavnic so zaokrožene.
**Gre za sistemski ukrep, tako da bo oblikovan en model, ki se bo uporabljal v obeh kohezijskih regijah.

Izbrani zaposleni delavci in delodajalci morajo 
opravljati delo v eni izmed naslednjih 5 dejavnostih 
po SKD:

– C – Predelovalne dejavnosti
– G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil
– F – Gradbeništvo
– O – Dejavnost javne uprave in obrambe, dejav-

nost obvezne socialne varnosti
– H – Promet in skladiščenje.
4.3 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljne skupine izbranega projekta javnega razpisa 

so:
– zaposleni, stari vsaj 35 let (zlasti starejši od 

45 let),
– javne institucije, ki so vključene v pripravo in izva-

janje politik na področju aktivnega staranja,
– zasebni sektor.
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5 Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike 
Slovenije, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogod-
be o sofinanciranju in končati najkasneje do 30. 9. 2019.

5.2 Regija izvajanja projekta
Projekt, ki bo izbran v okviru tega javnega razpisa, 

je namenjen izdelavi modela ocene tveganja s področja 
aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, ki bo pripo-
mogel k prepoznavanju tveganj, povezanih s starostjo 
na delovnih mestih ter bo preko ozaveščanja deloda-
jalcev vplival na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, 
prilagojeno zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Posre-
dno bo to imelo pozitiven učinek na vse delovno aktivne 
starejše osebe. Gre za ukrep sistemske narave, ki se 
bo izvajal na celotnem območju Republike Slovenije, in 
sicer tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slove-
nija (v nadaljevanju: KRVS), kot na območju kohezijske 
regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Zato 
se glede delitve razpoložljivih sredstev javnega razpi-
sa po kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, 
pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi 
podatkov delovno aktivnega prebivalstva v posamezni 
kohezijski regiji.

Po podatkih Statističnega urada Republike Sloveni-
je je bilo v Sloveniji v letu 2015 delovno aktivnih 804.637 
oseb, od tega 417.470 v KRVS in 387.168 v KRZS. 
Razmerje med regijama je 52 % KRVS: 48 % KRZS. 
To razmerje se upošteva tako pri delitvi razpoložljivih 
sredstev javnega razpisa, kot pri načrtovanju kazalnikov.

5.3 Projektne aktivnosti
Projektne aktivnosti se izvajajo skozi naslednje faze 

oziroma delovne sklope, ki si sledijo po določenem šte-
vilčnem vrstnem redu:

1. Faza izbora podjetij in pregledov ocen tveganj 
(predviden čas trajanja 6 mesecev):

– izbor podjetij in zaposlenih, zlasti starejših od 
45 let,

– določitev načina sodelovanja oziroma izvedbe,
– pridobitev soglasij zaposlenih, zlasti starejših od 

45 let,
– pregled ocen tveganj izbranih podjetij,
– samoocena delazmožnosti zaposlenih, zlasti sta-

rejših od 45 let.
V tej fazi projekta bodo izbrana podjetja in zaposle-

ni, zlasti starejši od 45 let, ki bodo sodelovali v raziskavi. 
Nato bo določen način izvedbe aktivnosti. Delodajalci 
bodo z izvajalcem te aktivnosti podpisali protokol oziroma 
sporazum o sodelovanju v raziskavi. V nadaljevanju bo 
izvajalec medicine dela pridobil soglasja izbranih zaposle-
nih, zlasti starejših od 45 let, da mu dovolijo vpogled v nji-
hovo zdravstveno dokumentacijo in obdelavo podatkov.

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu bo 
pregledal ocene tveganj izbranih podjetij, da bo ugoto-
vil kakšna so tveganja na izbranih delovnih mestih in 
bo na njihovi podlagi določil kakšen zdravniški pregled 
potrebuje posamezen delavec. Izbrani zaposleni iz dolo-
čenih starostnih skupin (35–45 let, 46–55 let, 56–65 let), 
ki bodo soglašali s sodelovanjem v raziskavi, bodo, 
v skladu z navodilom strokovnega delavca za varnost 
in zdravje pri delu, ocenili svojo delovno zmožnost in 
pripravljenost, da bi delali dlje.

2. Faza pregledov zdravstvenih dokumentacij in iz-
vedbe zdravniških pregledov zaposlenih, zlasti starejših 
od 45 let (predviden čas trajanja 6 mesecev):

– napotitev zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, na 
zdravniški pregled in izvedba zdravniških pregledov pri 
izvajalcu medicine dela,

– pregled zdravstvenih dokumentacij zaposlenih, 
zlasti starejših od 45 let, ki so opravili zdravniški pre-
gled,

– zapis mnenja o delazmožnosti zaposlenih, zlasti 
starejših od 45 let.

Zaposleni, zlasti starejši od 45 let, ki bodo soglašali, 
bodo napoteni na zdravniški pregled, ki ga mora izve-
sti izvajalec medicine dela. Po opravljenih zdravniških 
pregledih bo sledil pregled zdravstvenih dokumentacij 
zaposlenih, zlasti starejših od 45 let. Na podlagi izvi-
dov zdravniških pregledov in pregledov zdravstvenih 
dokumentacij, bo izvajalec medicine dela podal mnenje 
o delazmožnosti zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, ki 
bodo opravili zdravniški pregled.

3. Faza priprave objektivnih ocen delazmožnosti 
in primerjave s samoocenami delazmožnosti zaposle-
nih, zlasti starejših od 45 let (predviden čas trajanja 
4 mesece):

– analiza objektivnih ocen delazmožnosti, samoo-
cen delazmožnosti in zdravstvenih dokumentacij zapo-
slenih, zlasti starejših od 45 let,

– zapis zaključkov in predlog primernih ukrepov za 
izdelavo modela ocene tveganja.

V tretji fazi projekta bosta izvajalec medicine dela in 
strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu analizi-
rala zbrane podatke iz objektivnih ocen delazmožnosti, 
samoocen delazmožnosti in zdravstvenih dokumentacij 
zaposlenih, zlasti starejših od 45 let. Na osnovi te anali-
ze bo zapisan predlog primernih ukrepov za delodajalce 
in zaposlene, zlasti starejše od 45 let, ki bo podlaga za 
izdelavo modela ocene tveganja.

4. Faza izdelave modela ocene tveganja, ki bo 
upošteval tveganja, povezana s starostjo (predviden čas 
trajanja 8 mesecev):

– izdelava modela in vodnika po modelu ocene tve-
ganja, ki bo upošteval vse starostne skupine,

– testiranje modela in verifikacija,
– promocija modela in usposabljanje delodajalcev 

za delo z njim,
– oblikovana priporočila in predlogi ukrepov za za-

poslene, zlasti starejše od 45 let in delodajalce, vključe-
ne v projektne aktivnosti.

Strokovnjak tehnične stroke bo na podlagi predla-
ganih ukrepov izdelal spletno aplikacijo za model ocene 
tveganja, ki bo prilagojen posamezniku, pri čemer lahko 
uporabi že obstoječe informacijske platforme. Med izde-
lavo bo strokovnjak tehnične stroke model tudi testiral 
in verificiral, sledila bo promocija modela. Strokovni so-
delavec za varnost in zdravje pri delu bo na delavnicah 
usposobil delodajalce za delo z modelom ocene tvega-
nja in oblikoval priporočila za zaposlene, zlasti starejše 
od 45 let in delodajalce, ki bodo sodelovali v raziskavi. 
Usposabljanja za delo z modelom ocene tveganja se 
bodo poleg delodajalcev, ki bodo sodelovali v projektnih 
aktivnostih, lahko udeležili tudi drugi delodajalci s sede-
žem podjetja v Republiki Sloveniji.

Poleg zgoraj navedenih glavnih zaporednih faz sta 
v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja 
delovna sklopa za celoten čas izvajanja projekta:

A. Upravljanje projekta: s strani vodilnega partnerja 
v projektu.

B. Promocija projekta: priprava komunikacijskega 
načrta, izdelava promocijskega gradiva, izvedba posve-
tov s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks 
širši javnosti in delodajalcem ipd.

Navedene projektne faze oziroma aktivnosti in na-
čin njihove izvedbe ter vsebinski, časovni okvir in regija 
izvajanja morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo 
prijavitelj odda na javni razpis.
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6 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samo-

stojno ali oblikuje konzorcij izvajalcev z največ dvema 
konzorcijskima partnerjema.

Namen konzorcijskega partnerstva je, da prijavi-
telj in konzorcijski/-a partner/-ja s projektnimi aktivnost-
mi pokrije/-ta več različnih področij: področje medicine 
dela, varnosti in zdravja pri delu, informacijskih in komu-
nikacijskih tehnologij ter področje oglaševanja.

V primeru konzorcijskega partnerstva pogodbo 
o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. 
Prijavitelj in konzorcijski/-a partner/-ja podpišeta/-jo kon-
zorcijski sporazum, v katerem se podrobneje opredeli-
jo pravice, obveznosti in odgovornosti konzorcijskega 
partnerstva (Priloga št. 6: Konzorcijski sporazum) pri 
izvedbi projekta. Vsebina konzorcijskega sporazuma 
je podrobneje opredeljena v poglavju 13 Pristojnosti, 
odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem 
razpisu.

6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene 

pogoje:
1. Je pravna oseba javnega prava s sedežem v Re-

publiki Sloveniji, ki ima status javnega zavoda in je hkrati 
registrirana za opravljanje dejavnosti po Standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: SKD) Q 86.1: Bolni-
šnična zdravstvena dejavnost, pri čemer za to dejavnost 
ni potrebno, da je registrirana kot glavna dejavnost prav-
ne osebe (v primeru, da iz javno dostopnih podatkov ni 
razvidno, da je prijavitelj registriran za dotično dejavnost, 
je dolžan k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta 
ali drugega ustreznega temeljnega akta iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja, v kolikor 
le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega re-
gistra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 3: Kopija 
ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljne-
ga akta).

2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja pro-
jekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti 
za izvedbo projekta.

3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 6: Pooblastilo za 
pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slo-
venije, v kolikor prijavitelj k prijavi sam ne priloži potrdila 
Finančne uprave Republike Slovenije).

4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije.

5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova in-
tegralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske 
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri če-
mer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva 
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev 
(od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec 
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materi-
alno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje 
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpi-
su. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnega pogoja iz 
točke 3, prijavitelj izpolni in podpiše tudi Obrazec št. 6: 
Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave 
Republike Slovenije ali sam priloži potrdilo Finančne 
uprave Republike Slovenije.

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 

evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj 
navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kate-
rega koli prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna 
pojasnila ali dokazila.

6.2 Upravičeni konzorcijski partnerji
Vsak konzorcijski partner mora izpolnjevati vse spo-

daj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava 

s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja pro-

jekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti 
za izvedbo projekta.

3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 6: Pooblastilo 
za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike 
Slovenije, v kolikor konzorcijski partner sam ne priloži 
potrdila Finančne uprave Republike Slovenije).

4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije.

5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova in-
tegralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske 
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri če-
mer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva 
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom.

6. Z vodilnim partnerjem podpiše konzorcijski spo-
razum v katerem se podrobneje opredeli pravice, ob-
veznosti in odgovornosti konzorcijskih partnerjev med 
seboj.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 5) konzorcijski partner podpiše Obra-
zec št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju 
in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu. Za dokazovanje izpolnjevanja razpi-
snega pogoja iz točke 3, konzorcijski partner izpolni in 
podpiše tudi Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev po-
datkov od Finančne uprave Republike Slovenije ali sam 
priloži potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije. Za 
dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6, je potrebno 
priložiti podpisano Prilogo št. 6: Konzorcijski sporazum.

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak kon-
zorcijski partner navedena potrdila iz uradnih evidenc 
priloži sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
terega koli konzorcijskega partnerja, lahko ministrstvo 
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

6.3 Splošni pogoji za prijavljen projekt
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP 

EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. pred-
nostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot nave-
deno v točki 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: 
Prijavnica).

2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezul-
tatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne 
naložbe, kot navedeno v točki 4.2 javnega razpisa (do-
kazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).

3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za kate-
rega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).

4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno sku-
pino, kot sledi iz točke 4.3 tega javnega razpisa (dokazi-
lo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
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5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi 
načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih 
možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za in-
valide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec 
št. 1: Prijavnica).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih po-
gojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

6.4 Specifični pogoji za prijavljen projekt
1. Prijavitelj in konzorcijski partnerji ob vložitvi pri-

jave izkazujejo reference z izvajanjem vsaj enega pro-
jekta iz vsebinskega področja predmeta javnega razpisa 
(dokazilo: Priloga št. 4: Pogodba/-e o sofinanciranju 
projekta/programa iz preteklih obdobij).

2. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na 
način, kot je določeno v poglavjih 7.3, 8, 9 in 10.1 tega 
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavi-
telja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, 
navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 8).

3. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno 
brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivno-
sti za navedene ciljne skupine v točki 4. 3 tega javnega 
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o iz-
polnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec 
št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev).

4. Prijavitelj in konzorcijski partnerji niso prejeli dru-
gih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, 
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (doka-
zilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava 
konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev).

5. Prijavitelj ima lahko v okviru prijavljenega projek-
ta največ dva (2) konzorcijska partnerja (Obrazec št. 1: 
Prijavnica).

6. V okviru prijavljenega projekta mora vodja pro-
jekta pri prijavitelju izpolnjevati sledeča pogoja glede 
izobrazbe in delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni 
program oziroma 2. bolonjska stopnja) (dokazilo: Prilo-

ga št. 5: CV in potrdilo o zahtevani izobrazbi za vodjo 
projekta) in

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj2 iz vodenja pro-
jektov (dokazilo: Obrazec št. 5: Potrdilo o delovnih iz-
kušnjah).

2 Delovne izkušnje se štejejo po pridobljeni izobrazbi.

7. V okviru prijavljenega projekta mora strokovni 
delavec/delavka pri prijavitelju ali konzorcijskem par-
tnerju izpolnjevati sledeče pogoje glede izobrazbe in 
delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 6/2 stopnjo ravni izobrazbe po 
KLASIUS-SRV z naravoslovno-tehničnega področja 
(dokazilo: Priloga št. 5: CV in potrdilo o zahtevani iz-
obrazbi za sodelavca pri prijavitelju ali konzorcijskem 
partnerju),

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj3 iz področja var-
nosti in zdravja pri delu (dokazilo: Obrazec št. 5: Potrdilo 
o delovnih izkušnjah),

3 Delovne izkušnje se štejejo po pridobljeni izobrazbi.

– opravljen celotni strokovni izpit iz varnosti in 
zdravja pri delu (dokazilo: Priloga št. 8: Potrdilo o opra-
vljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja specifičnih 
pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila.

7 Financiranje
7.1 Način financiranja
Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celo-

tnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pred-
stavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepo-

vratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 
2017, 2018 in 2019 znaša 500.000,00 EUR, od tega je 
260.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta 
iz razpoložljivih sredstev KRVS in 240.000,00 EUR za 
sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS.

Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru prora-
čuna Republike Slovenije – namenskih sredstev ko-
hezijske politike, po spodaj predvideni finančni kon-
strukciji:

2017 2018 2019 SKUPAJ
KRVS
160125 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje–V–14 20-EU 2.080,00 83.200,00 122.720,00 208.000,00
160126 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje–V–14 20-SLO 520,00 20.800,00 30.680,00 52.000,00
SKUPAJ KRVS 2.600,00 104.000,00 153.400,00 260.000,00
KRZS
160127 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje–Z–14 20-EU 1.920,00 76.800,00 113.280,00 192.000,00
160128 PN 8.3 – Aktivno in zdravo staranje–Z–14 20-SLO 480,00 19.200,00 28.320,00 48.000,00
SKUPAJ KRZS 2.400,00 96.000,00 141.600,00 240.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS) 5.000,00 200.000,00 295.000,00 500.000,00
EU DEL 80 % 4.000,00 160.000,00 236.000,00 400.000,00
SLO DEL 20 % 1.000,00 40.000,00 59.000,00 100.000,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvide-
ne finančne dinamike, in sicer ob pogoju, da bodo za to 
zagotovljena proračunska sredstva.

7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo en projekt do viši-

ne razpoložljivih sredstev javnega razpisa (največ 
500.000,00 EUR), in sicer za celotno obdobje sofinan-
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ciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje 
upravičenih stroškov projekta.

7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de 
minimis«

Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, št.: 
440-22/2017/2 z dne 15. 6. 2017, operacija ne pred-
stavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.

8 Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 

sredstva, so proračunska leta 2017, 2018 in 2019. Ob-
dobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proraču-
na) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 
najkasneje 31. 12. 2019.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upra-
vičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma konzorcij-
skemu partnerju nastali v obdobju od datuma podpisa 
pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja 
sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 9. 2019 in 
jih bo prijavitelj oziroma konzorcijski partner plačal naj-
kasneje do 31. 10. 2019.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navede-
nih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo 
na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva 
kohezijske politike v proračunu RS.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne oko-
liščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, po-
drobneje urejajo Navodila organa upravljanja za načr-
tovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje 
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: 
Navodila OU), dostopna na spletni strani: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projek-
ta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na 
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, 
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev 
njegove obveznosti.

Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov 
projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izje-
mnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega na-
črta izvajanja projekta so določena v prej navedenih 
Navodilih OU.

9 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega 

razpisa so upravičene aktivnosti, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi 

tega javnega razpisa;
– v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega 

razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi 
podlagami, če:

– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacional-

nimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in 

posredni stroški.

Med neposredne upravičene stroške štejemo stro-
ške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, 
in sicer:

a) stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
b) stroške informiranja in komuniciranja;
c) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
d) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili 

organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne 
uprave.

V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni 
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do iz-
plačila sredstev v višini dejansko plačanih/realiziranih 
stroškov.

Posredne upravičene stroške pa predstavljajo:
a) posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, 

ki ne presegajo 15 % stroška plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom.

Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo 
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projek-
ta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa 
uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo 
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in 
sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme 
presegati 15 % vseh upravičenih stroškov plač in povra-
čil stroškov v zvezi z delom. Dokazila o nastalih stroških 
in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, 
niso potrebna.

9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet so-

financiranja in jih krije prijavitelj oziroma konzorcijski 
partner sam.

Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vre-

dnost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih 
povračil stroškov v zvezi z delom;

– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakon-

sko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne boni-

tete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 

javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projek-
ta financirani iz drugih javnih virov;

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljenega projekta ter

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljenega projekta.

9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za iz-

kazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih 
posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izva-
janju operacij in upravičenih stroških v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navo-
dila PO), dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/kohezijska_politika/ ter Navodilih or-
gana upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upra-
vičenih stroških), dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila.
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9.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se finan-
ciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in 
plačane stroške (izdatke).

Ministrstvo bo projektu, ki bo izpolnjeval vse pogo-
je tega javnega razpisa in bo v postopku ocenjevanja 
po merilih za izbor dosegel najvišje število točk, dode-
lilo sredstva za stroške plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom, stroške informiranja in komuniciranja, stroške 
storitev zunanjih izvajalcev, davek na dodano vrednost 
(v nadaljevanju: DDV) in posredne stroške v obliki pa-
všalnega financiranja, ki ne presegajo 15 % stroška plač 
in povračil stroškov v zvezi z delom.

A. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač zapo-

slenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bodo 
sofinancirani stroški plač in drugih povračil v zvezi z de-
lom za 2 zaposlitvi za polni delovni čas.

Obvezno:
V okviru projekta morata biti prijavljeni dve zaposlitvi 

z naslednjimi nazivi:
– vodja projekta (naloge: vodenje projekta, ko-

ordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem 
projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija 
s konzorcijskim/-a partnerjem/-ema in sofinancerji pro-
jekta, skrb za razvoj in finančne načrte, izvajanje posame-
znih vsebin projekta ipd.). Skupni strošek plače vodje pro-
jekta na letni ravni lahko znaša največ 36.000,00 EUR in 
mora biti izračunan na preverljivih zgodovinskih podatkih;

– strokovni delavec/delavka za varnost in zdravje 
pri delu (naloge: izbor podjetij in delavcev, pregled ocen 
tveganj podjetij, pridobitev soglasij in samoocen delazmo-
žnosti delavcev, analiza ocen tveganj, samoocen delaz-
možnosti in zdravniških poročil izvajalca medicine dela, 
priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, 
usposabljanje delodajalcev za delo z modelom ocene tve-
ganja, vodenje dokumentacije, administrativna dela, ipd.). 
Skupni strošek plače delavca/delavke za polni delovni 
čas na letni ravni lahko znaša največ 27.000,00 EUR in 
mora biti izračunan na preverljivih zgodovinskih podatkih.

Za posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev 
za polni ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko 
zaposlenih več oseb, skupen strošek dela za vse osebe 
pa ne sme presegati maksimalne kvote dveh zaposlitev 
za polni delovni čas v posameznem mesecu.

B. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni 

obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvaja-

nju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne 
konference, informativni dogodki, oglaševanje),

– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani (iz-
delava modela ocene tveganja),

– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-
stave gradiv,

– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kri-

tju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta 
in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in 
avtorskih pogodb z zaposlenimi v prijavljenem projek-
tu ali s konzorcijskimi partnerji je neupravičen strošek. 
Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec 
povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodar-
ske družbe ali zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov 
družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za konzor-
cijske partnerje.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– analize, študije in načrti z informacijskega podro-

čja (npr. izdelava modela ocene tveganja),
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba 

zunanjih računovodskih storitev),
– storitve izobraževanja in usposabljanja (izvedba 

delavnic za delodajalce),
– stroški zdravniškega pregleda oseb, vključenih 

v operacijo,
– storitve izdelave strokovnih mnenj in poročil (stro-

šek zdravniškega pregleda in izdelave poročila se delo-
dajalcu povrne v dejanski višini).

D. Davek na dodano vrednost (DDV)
V okviru tega javnega razpisa je davek na doda-

no vrednost upravičen strošek, razen za odbiti znesek 
DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega finanč-
nega urada.

V skladu z Navodili organa upravljanja o upraviče-
nih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020, sodi davek na dodano 
vrednost (DDV) med upravičene stroške projekta, ra-
zen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot zavezanec 
identificiran za namene DDV, upravičen do odbitka DDV 
v skladu s predpisi, ki urejajo sistem DDV. Obračunani 
DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uve-
ljavi pravice do odbitka DDV.

Prijavitelji, ki bodo uveljavljali DDV kot upravičen 
strošek v okviru projekta, morajo pridobiti potrdilo pri-
stojnega finančnega urada, iz katerega je razvidno, ali je 
prijavitelj kot davčni zavezanec v obdobju črpanja sred-
stev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter 
namen, za katerega se potrdilo izdaja. Če je iz potrdila 
razvidno, da je prijavitelj kot davčni zavezanec identifi-
ciran za namene DDV, mora biti iz potrdila razvidno še, 
kakšne dejavnosti opravlja:

– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka ce-
lotnega DDV,

– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od ka-
terih nima pravice do odbitka DDV ali

– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od ka-
terih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene de-
javnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem 
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).

V primeru prijave prijavitelja s projektnimi partnerji, 
veljajo enaka določila tudi za projektne partnerje.

Potrdilo pristojne finančne uprave o pravici do po-
vračila stroška DDV v okviru projekta mora prijavitelj, 
v primeru izbora na javnem razpisu, pridobiti ter posre-
dovati ministrstvu pred začetkom izvajanja projekta, in 
sicer najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta.

E. Stroški pavšalnega financiranja, določenega 
z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij 
stroška

Stroški pavšalnega financiranja, določenega z upo-
rabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, 
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnost-
mi operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh 
upravičenih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom osebja zaposlenega na projektu, pri čemer 
skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, metodologija izračuna ni potrebna.

10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 

18. 9. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za 

sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog 



Stran 1900 / Št. 41 / 28. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na 
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki 
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumenta-
cije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven 
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi 
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo doku-
mentacijo: Obrazec št. 1 in Obrazec št. 2.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane 
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označe-
ne s poštnim žigom do vključno 18. 9. 2017 in vloge, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo 
v vložišče ministrstva prispele do 18. 9. 2017. V primeru 
oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obve-
zno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa 
izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in 
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vlo-
ge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se 
bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane 
v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana do 
18. 9. 2017 do 12. ure.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način 
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana.

Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki mi-
nistrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Pre-
pozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se 
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojni-
ci, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR 
za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene 
tveganja na delovnih mestih«. Za označevanje vloge na 
ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 
št. 2: Označba prijave) v razpisni dokumentaciji. Če ne 
bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica 
vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za 
označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, 
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika 
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsak kon-
zorcijski partner strinja s pogoji razpisa in merili za 
ocenjevanje.

10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti 
vlog in ocenjevanje

10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po po-

stopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek 
javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokov-
na komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.

Odpiranje vlog bo potekalo dne 22. 9. 2017 ob 
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana 
in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog 
ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lah-
ko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo 

javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni 
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z ob-
vestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po 
vrstnem redu njihovega prispetja.

O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila 
zapisnik.

10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog 

preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vse-

buje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ali po-
datkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in 
razpisni dokumentaciji ali ki ne vsebuje na e-nosilcu 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku, ipd.) posredova-
nih podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki: Obra-
zec št. 1 in Obrazec št. 2.

Če prijavitelj in konzorcijski partner posluje z žigom, 
je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V koli-
kor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, nave-
de: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno 
izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 7: 
Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen 
podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. 
V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo pri-
javitelja pozvalo k dopolnitvi.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje 
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog 
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja 
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prija-
vitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo 
biti v tem času dostopni za dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikaci-

je predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega 
javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva 
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina 
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu 
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno po-
šiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega 
dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za do-
polnitev ali z navadno poštno pošiljko, ki bo v vložišče 
ministrstva prispela do vključno osmega dne od datuma, 
navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer 
na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje 
projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delov-
nih mestih«.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene 
s sklepom predstojnika ministrstva.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

10.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 

popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi 
pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 tega jav-
nega razpisa.
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V primeru, da prijavitelj in vsak konzorcijski partner, 
ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem raz-
pisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja 
na podlagi meril za ocenjevanje.

Vse formalno popolne vloge bodo ločeno ocenili trije 
člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisi-
je se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. 
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija 
oblikovala predlog prejemnika sredstev. Za sofinanciranje 
bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje število točk.

V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število 
točk, bo imela prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo 
prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3., in 5. 
tega javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, 
da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravna-
vane po vrstnem redu prejema le teh (pri vlogah, odda-
nih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan 
in uro oddaje na pošto).

V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogod-
be ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se 
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, 
skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno dose-
či minimalni kakovostni kriterij najmanj 50 točk.

Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog 
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta 
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zah-
teva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finanč-
nega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža 
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere 
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev 
finančnega načrta prijavitelja.

V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene 
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja 
iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komi-
sija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavite-
lju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. 
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano 
spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta 
projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo do-
ločen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilago-
ditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana 
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna 
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.

Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta 
in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo 
prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektron-
ski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.

10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 

na predlog strokovne komisije s sklepom odločila pred-
stojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje poobla-
ščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Ministrstvo bo vse prijavitelje o izidu razpisa ob-
vestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja 
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.
mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.

Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa pred-
stojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o so-
financiranju projekta. Ministrstvo bo z izbranim prija-
viteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno 
obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj 
v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe 
o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, 
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. 
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirni-
ku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.

10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministr-

stvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo spre-
memb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba ozi-
roma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije 
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpi-
si_in_javna_narocila/.

11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpol-
njujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnika 
sredstev

Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravo-
časno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navede-
nih meril po naslednji ocenjevalni lestvici:

Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali 

naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posa-
meznem merilu določen drugačen način ocenjevanja:

Št. točk Ocena
4 povsem ustrezno 
3 delno ustrezno 
2 sprejemljivo 
1 pogojno sprejemljivo 
0 neustrezno/nesprejemljivo 

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na 
naslednji način:

MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji Maksimalno
št. točk

1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

Možnih največ 
20 točk

1.1 Utemeljitev projekta 4
1.2 Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja 
učinkov/rezultatov predhodnih projektov 4

1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa 4
1.4 Finančna ustreznost 4
1.5 Učinek doseženih ciljev na ciljne skupine 4
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MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji Maksimalno
št. točk

2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.4 dosegel 0 točk, bo zavrnjen

Možnih največ 
16 točk

2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta 4
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta 4
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi 4
2.4 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo 4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA Možnih največ 

16 točk
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja in konzorcijskih partnerjev 4
3.2 Izkušnje vodje projekta 4
3.3 Izkušnje strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu 4
3.4 Jasna opredelitev vlog 4
4 ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

Možnih največ 
12 točk

4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta 4
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov 4
4.3 Evalvacija dosežkov 4
5 DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI Možnih največ 

20 točk
5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni 4
5.2 Prispevanje k povečanju prožnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih 4
5.3 Uveljavljanje fleksibilnih oblik organiziranosti dela 4
5.4 Vključenost delavcev v projektne aktivnosti 4
5.5 Vključenost delodajalcev v projektne aktivnosti 4
Skupno število točk 84

Največje skupno možno število doseženih točk je 
84. V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt. 
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnje-
vali vse razpisne pogoje, izbran tisti, ki bo s prijavo zbral 
največje število točk, vseeno pa mora doseči minimalni 
kakovostni kriterij najmanj 50 točk.

12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov.

Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prija-
vitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o zaupnosti.

Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skriv-
nost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni 
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije 
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezna-
me in analize.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, 
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podat-
kov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.

13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, 
izbranega na javnem razpisu

Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
telja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:

– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziro-
ma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje re-
vizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 
140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo 
hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na 
tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do 
vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let 
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta.4 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo pre-
jemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen 
s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem 
javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe 
nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili mini-
strstva in organa upravljanja;

4 Rok za zagotavljanje dostopnosti dokumentacije, ve-
zane na izvajanje projektov, se izteče 31. decembra po 
poteku dveh let, od kar bo Republika Slovenija na Evrop-
sko Komisijo predložila obračune za povračilo izdatkov že 
zaključenega projekta, npr. če bi Republika Slovenija dne 
7. junija 2017 predložila obračune za povračilo izdatkov že 
zaključenega projekta, potem bi se dve-letni rok za zago-
tavljanje dostopnosti dokumentacije iztekel 31. decembra 
2019. Ker je predložitev navedenih obračunov vezana na 
številne predhodno izvedene postopke in na pravila za 
črpanje EU sredstev, ki so poleg ministrstva v vlogi naroč-
nika javnega razpisa, vezani tudi na druge državne organe 
(predvsem Ministrstvo za finance v vlogi plačilnega organa), 
je konkretno določitev poteka roka, nemogoče vnaprej do-
ločiti. Zato se ministrstvo s pogodbo zaveže, da bo upravi-
čenca naknadno obvestilo o tem datumu.
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– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z jav-
nostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. čle-
nom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravlja-
nja in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 14);

– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti doku-
mentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da 
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor 
nad izvajanjem projekta, tako, da je kadarkoli možna 
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumenta-
cijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 
140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja 
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega 
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, 
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo 
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavni-
kov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča 
in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih poobla-
ščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe 
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sred-
stev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim orga-
nom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;

– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških 
in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti 
v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so 
oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega 
javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva podro-
čje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 
1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;

– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdat-
kov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;

– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja dosega-
nja ciljev in kazalnikov. Upravičenec je za namen spre-
mljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 
125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU, 5. in 19. členom 
Uredbe št. 1304/2013/EU dolžan spremljati in PO zago-
tavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.

Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
telja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene 
v pogodbi o sofinanciranju.

Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge 
prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec 
pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgo-
vorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe in 
podpisan v za to predvidenih segmentih (Priloga št. 1: 
Vzorec pogodbe o sofinanciranju).

Prijavitelj mora z vsakim konzorcijskim partnerjem 
skleniti konzorcijski sporazum (Priloga št. 6: Konzorcijski 
sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene 
pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri iz-
vedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v kon-
zorcijskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih 
pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati 
tudi konzorcijske partnerje. Konzorcijski sporazum mora 
vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:

a. naziv in naslov podpisnikov konzorcijskega spo-
razuma;

b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko konzorcijskega sporazuma;
g. predmet konzorcijskega sporazuma;
h. veljavnost konzorcijskega sporazuma (od–do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posa-

meznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s pri-
javo na javni razpis;

j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev 
v projektu;

k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave 
in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih po-
ročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave 
poročil konzorcijskih partnerjev;

l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih 
konzorcijskih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo 
na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;

m. imena stroškovnih mest pod katerimi posame-
zni konzorcijski partnerji vodijo ločeno računovodstvo 
za projekt;

n. način in roke za prenakazilo sredstev konzorcij-
skim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za 
izplačilo;

o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produk-
tov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;

p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih kon-
zorcijskih partnerjev;

q. način in postopek v primeru sprememb konzorcija;
r. način in postopek spremembe konzorcijskega 

sporazuma;
s. določilo, da je konzorcijski sporazum veljaven le 

v primeru, če je projekt, ki je predmet konzorcijskega 
sporazuma, izbran na javnem razpisu.

14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projektov spo-

štovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja jav-
nosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU 
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Na-
vodilih organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin na področju evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno 
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega so-
cialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata 
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se 
projekt financira iz Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in tran-
snacionalna mobilnost delovne sile«, 8. 3 prednostne 
naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8. 3. 1 specifič-
nega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti 
starejših, vključenih v ukrepe«.

Izbrani prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji morajo 
zagotoviti, da bodo vsi sub jekti, vključeni v projekt, obve-
ščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.

15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil 
in predpisov

Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega 
razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naro-
čanja, in sicer:

– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v pri-
meru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skla-
dno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3);

– omejena uporaba pravil javnega naročanja v pri-
merih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.

Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ 
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stro-
ških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih 
na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohe-
zijska_politika/.
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16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi 
in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani ozi-
roma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informa-
cije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan raz-
kriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi 
od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije.

17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.mddsz.gov.si.

Vprašanja se posredujejo izključno po elektronski 
pošti (gp.mddsz@gov.si). Odgovori na pogosto zasta-
vljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni 
na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je 
možno posredovati do 8. 9. 2017, zadnji odgovori bodo 
objavljeni do 11. 9. 2017.

17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obraz-

ci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na 
posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in 
ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in 
priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potreb-
no priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim 
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.

Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, 
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako 
obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna 
dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vi-
dno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu 
v skladu s seznamom.

17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja 

o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Potrdilo o delovnih izkušnjah
– Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov 

od Finančne uprave Republike Slovenije (v kolikor po-
trdilo Finančne uprave Republike Slovenije ni priloženo 
k prijavi)

17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in 

jih morajo prijavitelji pripraviti in priložiti sami
– Priloga št. 3: Kopija ustanovitvenega ali drugega 

temeljnega akta za prijavitelja in vsakega konzorcijske-
ga partnerja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci 
AJPES)

– Priloga št. 4: Pogodba/-e o sofinanciranju projek-
ta/programa iz preteklih obdobij

– Priloga št. 5: CV in potrdilo o zahtevani izobrazbi 
za vodjo projekta in sodelavce pri prijavitelju ali konzor-
cijskih partnerjih

– Priloga št. 6: Konzorcijski sporazum
– Priloga št. 7: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 8: Potrdilo o opravljenem strokovnem 

izpitu iz varnosti in zdravja pri delu
Prijavitelji morajo pri pripravi vloge uporabiti izključ-

no predpisane obrazce in priloge iz razpisne dokumen-
tacije, ki se jih ne sme spreminjati. Priloge, ki niso del 
razpisne dokumentacije, prijavitelj in konzorcijski partnerji 
pripravijo sami.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obli-
ki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumenta-
cije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg 
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi ozi-
roma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1 in Obra-
zec št. 2. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. 
V primeru razlik velja tiskana verzija.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 3310-32/2017/4 Ob-2779/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sred-
stva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske teh-
nologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
pro izvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetij-
skem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev do-
datne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele na-
ravne nesreče (UL L št. 176, z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi 
programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 
2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in 
(EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upra-
vljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razvelja-
vitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) 
št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) 
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in 
zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 28. 7. 2017 / Stran 1905 

ga parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo 
v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih pre-
hodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za 
leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 
in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe 
(EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb 
glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo 
v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega admi-
nistrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev 
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za 
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in nav-
zkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), 
zadnjič spremenjene z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 
2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegira-
ne uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, 
ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj 
podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 
2017, str. 1);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evropske-
ga parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 
31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 

uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede 
prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za ob-
dobje 2007–2013 (UL L št. 211, z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi iz-
vedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe pro-
gramov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v pod-
poro vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku 
navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z in-
tegriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi 
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2017/1172 z dne 30. junija 
2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 
glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje 
(UL L št. 170 z dne 1. 7. 2017, str. 87), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 809/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 
2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Iz-
vedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. de-
cembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi 
Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v nadaljnjem besedilu: 
PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja 
podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja

8. javni razpis za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  

za leto 2017

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe so predmet javnega razpisa naložbe 
kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov.

Razpisana sredstva po 
sklopih:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR. 
Od tega:
– 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
– 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov 
posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz tretje alineje 
10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (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:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije znaša 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. avgusta 2017 do 
vključno 29. novembra 2017 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali 
po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 
1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev 28. julija 2020.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) 
in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 1 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa)

2. Predmet podpore
1. Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe 

v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1) 
je v skladu s prvim in tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 
namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kme-
tijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetij-
skih pro izvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47, 
v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi), in sicer za:

– ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče 

opreme,
– ureditev trajnih nasadov,
– nakup in postavitev mrež proti toči,
– ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 

oziroma gojene divjadi,
– izvedbo agromelioracij,
– zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
– ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter 

energetskih priključkov do javne infrastrukture,
– ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo 

enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter 
nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko sa-
mostojna naložba.

2. V skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 
se glede na cilje iz PRP 2014–2020 naložbe iz prejšnje 
točke delijo na:

a) naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodar-
stev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo 
majhno udeležbo na trgu in bodo šele z naložbo iz tega 
podukrepa postala gospodarsko vitalna. Naložbe v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev so naložbe do 
vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti;

b) naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih 
gospodarstev, ki se podpirajo zaradi naslednjih ciljev:

ba) dvig produktivnosti,
bb) povečanje stroškovne učinkovitosti,
bc) povečanje higiene, kakovosti in doseganje višje 

dodane vrednosti kmetijskih pro izvodov,
bd) prilagoditev kmetijskih gospodarstev nadstan-

dardnim zahtevam dobrobiti živali ter
be) prilagoditev kmetijskih gospodarstev horizontal-

nim ciljem, povezanim z inovacijami, okoljem in blažitvijo 
podnebnih sprememb, zlasti pa v:

– zmanjševanje toplogrednih plinov in amonijaka iz 
kmetijske pro izvodnje, zlasti živinoreje,

– prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim 
spremembam,

– povečanje energetske učinkovitosti, vključno z ve-
čjo rabo lesa,

– uvajanje obnovljivih virov energije (v nadaljnjem 
besedilu: OVE),

– racionalnejšo rabo vode in drugih surovin ter 
v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (na pri-
mer zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne 
opreme ter zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških 
posodobitvah obstoječih ZNS) na kmetijskem gospo-
darstvu,

– prilagoditev kmetovanja na okoljsko občutljivih 
območjih, pomembnih z vidika varovanja naravnih virov 
(zlasti vode, tal in biotske raznovrstnosti),

– ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so odporne 
na bolezni, pozebo oziroma na sušo,

– izvajanje ekološke pridelave hrane;
c) naložbe v prilagoditev standardom Evropske uni-

je, ki se uporabljajo za kmetijsko pro izvodnjo, vključno 
s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen 
mladi kmet;

d) naložbe v ureditev objektov za skladiščenje ži-
vinskih gnojil;

e) naložbe, namenjene prvi prodaji kmetijskih pro-
izvodov iz lastne primarne pridelave prodajnemu po-
sredniku ali predelovalcu, in dejavnosti, s katerimi se 
pro izvod pripravi za tako prvo prodajo.

3. V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 
se primarna pridelava kmetijskih pro izvodov iz 1. točke 
tega poglavja podrobneje opredeli v javnem razpisu, 
in sicer pomeni pro izvodnjo rastlinskih in živinorejskih 
pro izvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez na-
daljnjih postopkov obdelave, ki bi spremenili naravo 
teh pro izvodov, še zlasti pridelava, pobiranje in skladi-
ščenje primarnih kmetijskih pro izvodov ter njihova pri-
prava s strani primarnih pro izvajalcev za prvo prodajo 
prodajnim posrednikom ali predelovalcem. Kot priprava 
primarnih kmetijskih pro izvodov za prvo prodajo se šteje 
tudi njihovo čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna 
zaščita pred gnitjem in pakiranje.

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

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

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

– čiščenje, odstranjevanje neželenih primesi, po-
škodovanih ali premajhnih semen ter sušenje semen 
kmetijskih rastlin za skladiščenje.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 28. 7. 2017 / Stran 1907 

5. V skladu z 9. členom Uredbe so glede na velikost 
naložbe iz 1. točke tega poglavja lahko:

– enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov 
skupne priznane vrednosti naložbe,

– zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne pri-
znane vrednosti naložbe.

3. Upravičenec
1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je 

upravičenec nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Repu-
bliki Sloveniji.

2. Če je upravičenec mladi kmet, se v skladu z dru-
gim odstavkom 6. člena Uredbe šteje, da je mladi kmet 
fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega 
gospodarstva v RKG v obdobju pet let pred oddajo vloge 
na javni razpis in je ob vložitvi te vloge:

– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 

za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom 
povezane dejavnosti, kot sta opredeljena v Uredbi o iz-
vajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 
38/16, 84/16 in 19/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
za mlade kmete).

3. Kot ustrezno poklicno znanje in usposobljenost 
iz prejšnje točke se šteje najmanj:

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

– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, prido-
bljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj 
IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj 
na kmetijskem gospodarstvu.

4. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz 2. točke 
tega poglavja so naslednje dejavnosti: živilskopredelo-
valna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in goz-
darska dejavnost. Seznam ustreznih nacionalnih po-
klicnih kvalifikacij iz prejšnje točke je določen v prilogi 4 
Uredbe za mlade kmete.

5. Upravičenec dokazuje izobrazbo iz 3. točke tega 
poglavja z dokazilom oziroma izjavo o najvišji doseženi 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje upravičenca se štejejo:

– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,

– članstvo na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi 
podatkov iz RKG, ali

– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar 
upravičenec dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega go-
spodarstva, na katerem je te izkušnje pridobival.

6. Če je fizična oseba iz 2. točke tega poglavja sa-
mostojni podjetnik posameznik, se v skladu s tretjim od-
stavkom 6. člena Uredbe pogoji iz 2. točke tega poglavja 
nanašajo na samostojnega podjetnika posameznika.

7. Ne glede na določbe 2. točke tega poglavja se 
za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosi-
lec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh 
nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri 
čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična 
oseba iz 2. točke tega poglavja, ki izpolnjuje pogoje iz 
prve in druge alineje 2. točke tega poglavja.

8. Šteje se, da je pogoj glede nadzora nad pravno 
osebo iz prejšnje točke izpolnjen, če je fizična oseba iz 
2. točke tega poglavja v obdobju petih let pred vložitvijo 
vloge na javni razpis prvič postala član poslovodstva in 
ima v tem obdobju vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic 

v tej pravni osebi, kar mora biti razvidno iz statuta te 
pravne osebe ali družbene pogodbe oziroma drugega 
ustanovitvenega akta.

9. Če je upravičenec iz 1. točke tega poglavja or-
ganizacija pro izvajalcev v kmetijstvu, ki uresničuje ko-
lektivno naložbo iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe, 
mora biti v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe:

– pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za mikro, malo 
in srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP), in

– priznana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje 
organizacij pro izvajalcev.

10. Če gre za kolektivno naložbo iz tretjega od-
stavka 5. člena Uredbe, je, ne glede na 1. točko tega po-
glavja in v skladu s sedmim odstavkom 6. člena Uredbe, 
upravičenec do podpore:

– organizacija pro izvajalcev, priznana po predpisih, 
ki urejajo priznanje organizacij pro izvajalcev,

– zadruga, če je najmanj polovica njenih članov 
vpisanih v RKG, ali

– skupina kmetov iz drugega odstavka 17. člena 
Uredbe 1305/2013/EU.

11. Skupina kmetov iz tretje alineje prejšnje točke 
je v skladu z osmim odstavkom 6. člena Uredbe par-
tnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
vzpostavljeno s pogodbo o sodelovanju pri naložbi, ki 
vsebuje obvezne elemente iz Priloge 8 Uredbe.

12. Pogodba o sodelovanju iz prejšnje točke se 
v skladu z devetim odstavkom 6. člena Uredbe sklene 
najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne 
naložbe.

13. Član skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
tega poglavja na dan oddaje vloge na javni razpis v skla-
du z desetim odstavkom 6. člena Uredbe ne sme imeti:

– v uporabi več kot 70 odstotkov primerljivih kme-
tijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), ki jih imajo 
v uporabi vsi člani skupine kmetov, kar je razvidno iz 
zbirne vloge, ki je bila vložena v letu 2017, oziroma

– v reji več kot 70 odstotkov glav velike živine (v 
nadaljnjem besedilu: GVŽ), ki jih imajo v reji vsi člani 
skupine, kar je razvidno iz evidence rejnih živali v skladu 
s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in 
evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca 
rejnih živali).

14. Vsak član skupine kmetov iz tretje alineje 
10. točke tega poglavja v skladu z enajstim odstavkom 
6. člena Uredbe za izvedbo kolektivne naložbe prispeva 
skupaj dogovorjeni finančno ovrednoten prispevek, pri 
čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 
70 odstotkov skupnega prispevka te skupine kmetov 
k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri 
naložbi iz 12. točke tega poglavja. Prispevek posame-
znega člana skupine kmetov ne more biti izključno pri-
spevek v naravi v skladu s 97. členom Uredbe.

15. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
tega poglavja v skladu z dvanajstim odstavkom 6. čle-
na Uredbe izmed sebe določijo vodilnega partnerja, ki 
nastopa v imenu te skupine kmetov in ima naslednje 
naloge:

– zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v raz-
merju do agencije in MKGP;

– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je 
potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za 
izplačilo sredstev (npr. poslovni načrt, projekt za izvedbo 
del, projekt izvedenih del);

– vodi seznam skupne rabe, kot to določa 3. točka 
prvega odstavka 27. člena Uredbe;

– vloži poročilo na agencijo, kot to določajo 11. toč-
ka prvega odstavka 27. člena Uredbe, deseti odstavek 
102. člena in 103. člen Uredbe;
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– sporoča na agencijo vse morebitne spremembe 
pogodbe o sodelovanju iz 12. točke tega poglavja.

16. Člani skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
tega poglavja v skladu s trinajstim odstavkom 6. člena 
Uredbe ne smejo biti povezani na način, opredeljen 
v 3. členu priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija o spremembi 
Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za prista-
niško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za 
pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in po-
moč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastruk-
turo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje 
za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov 
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str.1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 702/2014/EU).

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vložiti mora popolno vlogo v skladu z zahtevami 

iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec 
za predložene dokumente, sestavljene v tujem jeziku, 
če je to potrebno, zagotoviti slovenski prevod s strani 
sodnega tolmača, ki je imenovan za sodnega tolmača 
z odločbo Ministrstva za pravosodje.

3. V skladu s 1. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17, v nadaljnjem be-
sedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo).

4. V skladu s 1. točko 10. člena in 2. točko prvega 
odstavka 100. člena Uredbe mora biti vpisan v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

5. Če je pravna oseba, razen občin, mora v skladu 
s 3. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe imeti de-
javnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju 
Republike Slovenije.

6. V skladu s 4. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora imeti poravnane vse davčne obveznosti 
do države.

7. Če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, v skladu s 6. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne 
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvida-
cije ali izbrisa iz registra.

8. Če je fizična oseba, razen samostojni pod-
jetnik posameznik, v skladu s 7. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe ne sme biti v osebnem ste-
čaju.

9. V skladu z 9. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe ni upravičen do stroška davka na dodano vre-
dnost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če priloži 
izjavo iz Dokazila 4, ki je priloga prijavnega obrazca, da 
DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV:

– upravičenec, katerega kmečko gospodinjstvo je 
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
identificirano za namene DDV oziroma se lahko po pred-

pisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV, 
do povračila stroška DDV ni upravičen, če ima kmečko 
gospodinjstvo pravico do odbitka DDV v skladu s pred-
pisi o DDV;

– upravičenec, ki opravlja dopolnilno dejavnost na 
kmetiji oziroma drugo kmetijsko dejavnost, in je v zvezi 
s temi dejavnostmi identificiran za namene DDV oziroma 
se lahko po predpisih o DDV prostovoljno identificira za 
namene DDV, do povračila stroška DDV ni upravičen;

– upravičenec, katerega kmečko gospodinjstvo pre-
ko predstavnika kmečkega gospodinjstva izpolnjuje po-
goje za pridobitev pravice do pavšalnega nadomestila 
v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, do povračila stroška 
DDV ni upravičen;

– upravičenec, ki po predpisih o DDV nima pravice 
do odbitka DDV, lahko uveljavlja DDV kot upravičen 
strošek, če poda ustrezno izjavo iz Dokazila 4, ki je pri-
loga prijavnega obrazca;

– upravičenec, ki je upravičen do uveljavljanja stro-
ška DDV glede na zgornja določila, lahko v primeru 
naložbe v osnovna sredstva, ko gre za nakup nepre-
mičnine, namenjene za opravljanje dejavnosti, na katero 
se nanaša naložba, uveljavlja strošek DDV v višini 25 
odstotkov vrednosti celotnega upravičencu zaračuna-
nega DDV.

10. V skladu z 10. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev 
odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo.

11. V skladu z 11. točko prvega odstavka 100. člena 
ter 101. členom Uredbe mora biti iz vloge oziroma doku-
mentov, priloženih h vlogi na javni razpis, razvidna zapr-
tost finančne konstrukcije naložbe v skladu z 2. točko 9. 
poglavja tega javnega razpisa. Če gre za skupino kme-
tov iz tretje alineje 10. točke prejšnjega poglavja, mora 
vsak član te skupine kmetov izkazati zaprtost finančne 
konstrukcije glede na svoj finančno ovrednoteni prispe-
vek k naložbi, ki je razviden iz pogodbe o sodelovanju.

12. V skladu z 12. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, 
ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu.

13. Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v ureditev objektov, ki se uporabljajo tudi za druge na-
mene, se v skladu s 13. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe od vseh skupnih stroškov ureditve objekta 
kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmer-
nem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki 
je predmet podpore.

14. Če kandidira za pridobitev sredstev za del na-
ložbe, ki se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj 
zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo gra-
ditev objektov, morajo v skladu s 14. točko prvega od-
stavka 100. člena Uredbe priložiti projektno dokumen-
tacijo, iz katere je razvidno:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo,

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in 
stroškov in

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis.

15. Če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta ozi-
roma nakup opreme in upravičenec ni lastnik ali sola-
stnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora 
imeti v skladu s 15. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zaku-
pu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet 
let po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo 
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ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje 
ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Če je upravičenec 
solastnik nepremičnine, mora imeti overjeno soglasje 
drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let 
po datumu zadnjega izplačila sredstev.

16. Na nepremičnini, na kateri se izvaja nalož-
ba v gradnjo novega objekta, mora imeti upravičenec 
v skladu s 16. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico.

17. Če gre za ureditev objektov, mora v skladu 
z 18. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe predloži-
ti pravnomočno gradbeno dovoljenje in projekt za izved-
bo del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

18. Gradbeno dovoljenje iz prejšnje točke se mora 
v skladu z 19. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
glasiti na upravičenca.

19. Objekt iz 17. točke tega podpoglavja mora biti 
v skladu z 20. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe 
namenjen dejavnosti, ki je predmet podprte naložbe, kar 
je razvidno iz gradbenega dovoljenja.

20. Če gre za naložbo v nakup opreme za obsto-
ječi objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov zahtevni, manj zahtevni ali nezahtevni objekt, 
mora upravičenec predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje.

21. Računi in predračuni se morajo v skladu 
z 22. točko prvega odstavka 100. člena Uredbe glasiti 
na upravičenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 
10. točke prejšnjega poglavja, se račun in predračun 
glasi na vse člane skupine kmetov.

22. V skladu s 23. točko prvega odstavka 100. člena 
Uredbe mora v vlogi na javni razpis opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev.

23. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 10. toč-
ke prejšnjega poglavja, morajo pogoje iz 3. do vključno 
prejšnje točke tega poglavja izpolnjevati vsi člani sku-
pine kmetov.

24. V skladu s 24. točko prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe mora vlogi na ta javni razpis priložiti izjavo, 
da pred vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli 
v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, 
ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če ne 
gre za naložbo iz 14. točke tega podpoglavja.

25. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, mora upravičenec v skla-
du s petim odstavkom 100. člena Uredbe pridobiti oko-
ljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje 
vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je pogoj 
izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh me-
secih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okolje-
varstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben.

26. V skladu z 2. točko 10. člena Uredbe mora vlo-
žiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za leto 2017.

27. Če ima v uporabi do enega hektarja kmetijskih 
površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja podpo-
ro za naložbe, povezane s čebelarsko dejavnostjo iz 
18. člena Uredbe, v skladu s 3. točko 10. člena Uredbe 
oddaja zbirne vloge, ne glede na prejšnjo točko, ni obve-
zna, vendar pa mora imeti upravičenec urejene podatke 
v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG.

28. V skladu s 4. točko 10. člena Uredbe mora biti 
naložba ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozi-
tivno interno stopnjo donosnosti. Ta pogoj se ne upora-
blja za naložbo v prestrukturiranje kmetijskih gospodar-
stev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega javnega razpisa.

29. V skladu s 5. točko 10. člena Uredbe 
mora predložiti poslovni načrt, v katerem izkaže:

– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje toč-
ke in

– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz dru-
gega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja dodatne 
točke v okviru meril za izbor vlog. Prispevek naložbe 
k horizontalnim ciljem se ugotavlja na podlagi seznama 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki 
so opredeljeni v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če naložba ni opredeljena v Pri-
logi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
upravičenec utemeljuje prispevek k horizontalnim ciljem 
naložbe na podlagi treh ponudb, na način iz 4. točke pod 
e) 5. poglavja tega javnega razpisa.

30. Ne glede na določbo prejšnje točke za naložbo 
v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke 
drugega odstavka 5. člena Uredbe ni potrebno predložiti 
poslovnega načrta.

31. Naložba v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge 
alineje 29. točke tega podpoglavja, če v skladu s 7. toč-
ko 10. člena Uredbe delež lesa pri naložbi znaša vsaj 
0,073 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta v skladu 
s standardom SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projek-
tne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Če gre za objekt, za katerega ni treba pridobiti gradbe-
nega dovoljenja, mora biti delež lesa razviden iz opisa 
naložbe in tlorisa objekta v skladu s 3. točko 24. člena 
Uredbe.

32. Pri naložbi v zbiranje vode morajo v skladu 
z 8. točko 10. člena Uredbe imeti objekti za shranjevanje 
vode zmogljivost vsaj 10 m3.

33. Poslovni načrt iz 29. točke tega podpoglavja 
mora v skladu z 9. točko 10. člena Uredbe vsebovati se-
stavine, določene v Prilogi 4 Uredbe, in mora biti izdelan 
za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdo-
bje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni razpis.

34. Poslovni načrt iz 29. točke tega podpoglavja 
mora v skladu z 10. točko 10. člena Uredbe za:

a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih 
in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziro-
ma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje 
od 1. januarja do 31. decembra;

b) enostavne naložbe temeljiti na:
– dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega iz-

kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra ali

– pokritju, opredeljenem v Prilogi 5 Uredbe.
35. Ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke 

poslovni načrt v skladu z 11. točko 10. člena Uredbe ne 
sme biti izdelan na podlagi pokritja, če upravičenec ali 
član kmetije, katere nosilec je upravičenec, v letu pred 
oddajo vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu 
s prvo alinejo pod b) prejšnje točke.

36. Če gre za skupino kmetov iz tretje aline-
je 10. točke prejšnjega poglavja, se poslovni načrt iz 
29. točke tega podpoglavja izdela na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega iz-
kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra, če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovod-
stvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe.
37. Upravičenec mora v skladu s 13. točko 10. čle-

na Uredbe v koledarskem letu pred oddajo vloge na 
javni razpis iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno 
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sposobnost preživetja. Kot primeren prihodek se šteje 
prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zapo-
slenega v Republiki Sloveniji na polno delovno moč (v 
nadaljnjem besedilu: PDM), ki je v letu 2016 znašala 
9.488,76 eurov. Ta pogoj se ne uporablja za naložbe 
v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke 
pod a) 2. poglavja tega javnega razpisa.

38. Ena PDM iz prejšnje točke je obseg dela 1.800 
ur na leto. Izračunana vrednost PDM na kmetiji pomeni 
naslednje vrednosti:

– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstve-
no zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti (1 PDM),

– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na 
kmetiji (1 PDM),

– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na 
kmetiji, se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela, in je zdravstveno zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela (0,5 PDM),

– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji 
(0,5 PDM),

– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka (0,3 

PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
39. Za eno PDM pri pravnih osebah in samostojnem 

podjetniku posamezniku se upošteva:
– oseba v delovnem razmerju za polni delovni čas 

oziroma
– oseba, ki je nosilec dejavnosti.
40. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupi-

na kmetov iz tretje alineje 10. točke prejšnjega poglavja, 
se, ne glede na določbo 37. točke tega podpoglavja, 
v skladu s 14. točko 10. člena Uredbe pri izračunu pri-
mernega prihodka upravičenca upošteva letni prihodek 
članov skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke prej-
šnjega poglavja, pri čemer se primeren letni prihodek 
ugotavlja na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega izka-
za poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezul-
tatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, 
če vsi člani skupine kmetov vodijo knjigovodstvo, ali

– pokritja, opredeljenega v Prilogi 5 Uredbe, če vsi 
člani skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva.

41. Če gre za kolektivno naložbo organizacije pro-
izvajalcev iz prve alineje 10. točke prejšnjega poglavja, 
se, ne glede na določbo 37. točke tega podpoglavja, pri 
izračunu primernega prihodka za prvo koledarsko leto 
priznanja organizacije pro izvajalcev upošteva letni pri-
hodek članov organizacije pro izvajalcev, ki se ugotavlja 
na podlagi:

– dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega iz-
kaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih 
rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra, če vsi člani organizacije pro izvajalcev vodijo 
knjigovodstvo, ali

– pokritja, opredeljenega v prilogi 5 Uredbe, če vsi 
člani skupine kmetov ne vodijo knjigovodstva.

42. Če gre za kolektivno naložbo, morajo pogoj iz 
4. in 26. točke tega podpoglavja v skladu s 16. točko 
10. člena Uredbe izpolnjevati vsi člani skupine kmetov 
oziroma člani zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
bodo uporabljali to naložbo, kar je razvidno iz poslov-
nega načrta.

43. Pri zahtevni naložbi mora upravičenec v skladu 
s 17. točko 10. člena Uredbe zagotavljati obseg dela 

v višini vsaj 1 PDM. Pri enostavnih naložbah mora upra-
vičenec zagotavljati obseg dela v višini vsaj 0,5 PDM.

44. Če gre za kolektivno naložbo, ki jo izvaja skupi-
na kmetov iz tretje alineje 10. točke prejšnjega poglavja, 
morajo v skladu z 18. točko 10. člena Uredbe obseg dela 
iz prejšnje točke zagotavljati vsi člani skupine kmetov 
skupaj.

45. Upravičenec lahko v skladu z 20. točko 10. čle-
na Uredbe na posamezen sklop javnega razpisa vloži 
eno vlogo.

46. Do podpore za naložbe v prestrukturiranje kme-
tijskih gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega 
javnega razpisa je v skladu s prvim odstavkom 11. člena 
Uredbe upravičen le nosilec majhne kmetije.

47. Majhna kmetija iz prejšnje točke je v skladu 
z drugim odstavkom 11. člena Uredbe kmetija, ki ima 
prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov 
in nižji od ene letne minimalne plače na zaposlenega 
v Republiki Sloveniji na PDM v višini iz 37. točke tega 
podpoglavja. Višina prihodka iz poslovanja majhne kme-
tije se določi v skladu s prilogo 4 Uredbe.

48. Naložba v prestrukturiranje kmetijskih gospo-
darstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega javnega raz-
pisa se v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 
ne izvaja kot kolektivna naložba.

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

1. Če gre za kolektivne naložbe, mora upraviče-
nec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
v skladu z 12. členom Uredbe izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje:

a) ob vložitvi vloge na javni razpis mora upravi-
čenec iz druge alineje 10. točke prejšnjega poglav-
ja predložiti seznam vseh svojih članov in članov, ki bodo 
uporabljali to naložbo;

b) iz poslovnega načrta iz 29. točke prejšnjega 
podpoglavja mora biti razvidno, da kolektivna naložba 
izhaja iz upoštevanja potreb vseh članov zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo, oziroma vseh članov skupine kmetov iz tretje 
alineje 10. točke prejšnjega poglavja;

c) najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev mora biti kolektivna naložba v skupni 
rabi upravičenca. Če gre za zadrugo ali organizacijo 
pro izvajalcev, skupna raba pomeni, da naložbo upora-
blja najmanj toliko članov, kolikor jih je bilo predvidenih 
za rabo naložbe s poslovnim načrtom, pri čemer njihov 
skupni pro izvodni obseg (npr. GVŽ, ha) ne sme biti 
manjši od pro izvodnega obsega, predvidenega v po-
slovnem načrtu;

d) upravičenec vodi seznam o skupni rabi iz prej-
šnje podtočke, iz katerega so razvidni raba kolektivne 
naložbe po članih zadruge, organizacije pro izvajalcev 
ter skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke prejšnjega 
poglavja, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je 
opredeljen v Prilogi št. 3 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

2. Če gre za naložbe v nakup kmetijskih zemljišč, 
ki so lahko v skladu s 14. členom Uredbe le del naložbe 
iz 15. do 22. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja izpolnjevati 
tudi naslednje pogoje:

a) naložba mora biti najkasneje do vložitve zadnje-
ga zahtevka za izplačilo sredstev izvedena na zemljišču, 
ki je predmet nakupa;

b) vlogi na javni razpis je treba priložiti pogodbo 
o nakupu kmetijskega zemljišča ali odločbo o odobritvi 
pravnega posla v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska 
zemljišča, če pogodba še ni sklenjena;
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c) upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je eviden-
tirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki 
urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer 
strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 10 
odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe v skla-
du z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.

3. Če gre za naložbe v trajne nasade, mora upravi-
čenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja 
v skladu s 15. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) pri naložbah v obnovo intenzivnih sadovnjakov, 
oljčnikov in hmeljišč se podpira obnova nasadov, ki so 
starejši od navedenih vrednosti, razvidnih iz RKG:

– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (razen malin in robid): 15 let,
– maline in robide: 8 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let,
– hmelj: 12 let;
b) pri naložbah v obnovo ekstenzivnih sadovnjakov 

se podpira prestrukturiranje nasadov, ki so starejši od 
navedenih vrednosti, razvidnih v RKG:

– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let;
c) določbe iz te točke pod a) in pod b) se ne upora-

bljajo v primeru, če je obnova sadovnjakov, oljčnikov in 
hmeljišč posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, 
ki se sofinancirajo v skladu z drugimi predpisi;

d) ob spremembi tehnologije pridelave hmelja se 
lahko v hmeljišča v obdelavi sadi le material, ki ga je 
dovoljeno saditi v pro izvodna hmeljišča v skladu s pred-
pisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja;

e) upravičenec je prijavil pridelek oljk in oljčnega 
olja v skladu s 143. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

f) upravičenec je prijavil pridelek hmelja v skladu 
s 150. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;

g) za naložbe v postavitev vinogradov mora upravi-
čenec pridobiti dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja 
sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte;

h) upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti 
načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in 
materiala, ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku 
GERK-a kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba 
nanaša, oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastr-
skega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

4. Ob zaključku naložbe morajo upravičenci za na-
ložbe v rastlinsko pridelavo iz 4., 5., 6., 8. in 9. točke 
prvega odstavka 7. člena Uredbe izpolnjevati naslednja 
pogoja:

– strošek postavitve mreže proti toči iz 4., 6., 8. in 
9. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, ki ga upravi-
čenec lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki 
lastnega dela, lahko znaša do 20 odstotkov upravičene 
vrednosti naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči 
v skladu s Seznamom upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 2 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa;

– pri naložbah v postavitev oziroma obnovo hmelji-
šča iz 5. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe je dovo-
ljeno saditi le certificirane sadike v skladu s pravilnikom, 
ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

5. Če gre za naložbe v nakup in postavitev ra-
stlinjakov in pripadajoče opreme iz 7. točke prvega 

odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu 
s 16. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno vodno dovoljenje za 
rabo vode v rastlinjakih v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, razen kadar se kot vir vode uporablja meteorna 
voda z objektov;

b) imeti mora pravnomočno odločbo o uvedbi na-
makanja kmetijskega zemljišča, če so rastlinjaki po-
stavljeni neposredno na kmetijskem zemljišču, ki se 
namaka;

c) prizna se strošek postavitve rastlinjakov do 
20 odstotkov priznane vrednosti celotne naložbe, ki ga 
upravičenec lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi 
v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom Uredbe.

6. Če gre za naložbe s področja živinoreje, mora 
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega pod-
poglavja v skladu s 17. členom Uredbe ob vložitvi vloge 
na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– pri naložbi v ureditev hleva mora biti hlevska po-
vršina za živali v skladu s predpisi, ki urejajo dobrobit 
živali;

– pri naložbah v ureditev objektov za skladiščenje 
živinskih gnojil so do podpore upravičene le skladiščne 
zmogljivosti, ki presegajo minimalne zahteve iz pred-
pisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz 
kmetijskih virov, razen v primeru naložb v novogradnjo 
objektov za rejo domačih živali;

– ne glede na prejšnjo alinejo so do podpore upra-
vičene naložbe v skladiščne zmogljivosti, ki ne prese-
gajo minimalnih zahtev iz predpisa, ki ureja varstvo 
voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov, če je 
upravičenec mladi kmet iz 2. točke prejšnjega poglavja 
in naložbo izvede v 24 mesecih od datuma vzpostavitve 
kmetije;

– pri naložbi v rejo polžev na kmetijskem zemljišču 
mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti načrt 
kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala, 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega na-
črta, če zemljišča niso vključena v GERK. Za kmetijsko 
zemljišče, ki je predmet naložbe, mora imeti odločbo 
MKGP o uvedbi namakanja;

– pri naložbi v ureditev pašnikov za nadzorovano 
pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjadi iz 10. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe mora povprečna obtežba z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znašati vsaj 0,5 GVŽ/ha kmetijskih povr-
šin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, prijavljenih 
v zbirni vlogi, ki je vložena v letu 2017. Pri izračunu ob-
težbe se upošteva število živali, ki je razvidno iz eviden-
ce rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 
imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali;

– če naložba v postavitev pašnikov za nadzorova-
no pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo 
gojene divjadi iz 10. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe posega na gozdno zemljišče, mora biti za to 
naložbo na podlagi Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 
– ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 
17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem 
besedilu: zakon, ki ureja gozdove) pridobljeno soglasje 
Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ZGS). Upravičenec mora k vlogi na javni razpis prilo-
žiti načrt gozdnega zemljišča, ki vključuje popis del in 
materiala, ter skico tega zemljišča na ortofotu posnetku 
z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta za 
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zemljišče, na katero se naložba nanaša oziroma na 
katerem se ta izvaja;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitve obor za 
rejo gojene divjadi iz 10. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora upraviče-
nec k vlogi na javni razpis priložiti načrt kmetijskega 
zemljišča, ki vključuje popis del in materiala, ter skico 
tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a kmetijske-
ga zemljišča, na katerega se naložba nanaša, oziroma 
z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega načrta, če 
zemljišča niso vključena v GERK, ter opis tehnologije 
paše;

– če se naložba v postavitev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za 
rejo gojene divjadi iz 10. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe izvaja na območju pojavljanja medveda in volka, 
se priznajo 30 odstotkov višji stroški ureditve za tako 
naložbo iz dodatne zaščite pred pojavom velikih zveri 
v skladu s 95. členom Uredbe;

– če ima najmanj 30 odstotkov kmetijskih površin 
iz predpisa, ki ureja neposredna plačila, kar je razvidno 
iz zbirne vloge za leto 2017, v uporabi na najožjem vo-
dovarstvenem območju, določenem s predpisom Vlade 
Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja, je 
v okviru naložbe v ureditev hleva upravičen do podpore 
za naložbe v ureditev hleva na hlevski gnoj, na globoki 
nastilj oziroma na tlačen gnoj. Kot zemljišča v uporabi 
se štejejo zemljišča iz zbirne vloge, ki je bila vložena 
v letu 2017;

– ne glede na prejšnjo alinejo je upravičen do pod-
pore za naložbo v ureditev hlevov na tekoče frakcije, 
če kmetijsko gospodarstvo, katerega nosilec je upra-
vičenec, ne presega 170 kg letnega vnosa dušika iz 
živinskih gnojil na ha kmetijskih površin iz predpisa, ki 
ureja neposredna plačila, ki ležijo zunaj najožjega vodo-
varstvenega območja, določenega s predpisom Vlade 
Republike Slovenije, ki ureja vodovarstvena območja, 
pri čemer se upoštevajo kmetijske površine iz zbirne 
vloge, ki je bila vložena v letu 2017;

– če gre za kolektivno naložbo, je pogoj iz prejšnje 
alineje izpolnjen, če imajo vsi člani zadruge ali organiza-
cije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, 
oziroma člani skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa najmanj 30 odstotkov 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plači-
la, kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2017, v uporabi 
na najožjem vodovarstvenem območju.

7. Če gre za naložbe v ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi iz 11. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe in naložbe v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic iz 12. točke prve-
ga odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu 
z 18. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– naložbe v ureditev zaščite čebeljih panjev pred 
medvedi so upravičene do podpore, če je kmetijsko go-
spodarstvo uvrščeno v gorsko območje iz predpisa, ki 
določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, ozi-
roma je lokacija čebeljih panjev na območjih pojavljanja 
medveda in volka;

– če naložba v ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi posega na gozdno zemljišče, mora 
biti zanjo na podlagi zakona, ki ureja gozdove, prido-
bljeno soglasje ZGS. Upravičenec mora k vlogi na javni 
razpis priložiti načrt gozdnega zemljišča, ki vključuje 
popis del in materiala, ter skico tega zemljišča na or-
tofoto posnetku z izrisom digitalnega zemljiškokatastr-

skega načrta za zemljišče in identifikacijskimi podatki 
čebelnjakov oziroma stojišč iz registra čebelnjakov za 
zemljišče, na katero se naložba nanaša oziroma na 
katerem se ta izvaja;

– če se naložba v ureditev zaščite čebeljih pa-
njev pred medvedi izvaja na kmetijskih zemljiščih, mora 
upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti načrt kme-
tijskega zemljišča, ki vključuje popis del in materiala, 
ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku GERK-a 
kmetijskega zemljišča, na katerega se naložba nanaša, 
oziroma z izrisom digitalnega zemljiškokatastrskega na-
črta, če zemljišča niso vključena v GERK;

– ne priznajo se stroški čebelarske opreme, ki je fi-
nancirana na podlagi Programa na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019;

– lastnik čebeljih panjev na kmetijskem gospodar-
stvu mora poročati o številu čebeljih družin v skladu 
s pravilnikom, ki ureja register čebelnjakov;

– kmetijskemu gospodarstvu s pravnomočno odloč-
bo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) ni prepoveda-
no dajanje medu v promet za javno potrošnjo v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini.

8. Če gre za naložbe, namenjene učinkoviti rabi 
energije (v nadaljnjem besedilu: URE) in pridobiva-
nju energije iz OVE iz 13. in 14. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu 
z 19. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe, ki je pred-
met tega javnega razpisa, ni namenjena prodaji. Pro-
izvedena energija ni namenjena prodaji, če skupna 
količina pro izvedene energije iz obnovljivih virov v ko-
ledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis ne 
presega porabe energije na kmetijskem gospodarstvu 
v tem letu. Če gre za naložbe v povečanje pro izvodnih 
kapacitet, skupna količina pro izvedene energije iz obno-
vljivih virov ne sme presegati načrtovane porabe ener-
gije na kmetijskem gospodarstvu, kar mora biti razvidno 
iz dokazil iz te točke pod b);

b) naložbe iz 6. točke prvega odstavka 5. člena 
Uredbe morajo zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjša-
nje porabe energije na ravni objekta, kar je razvidno iz:

– elaborata gradbene fizike, če gre za naložbo v re-
konstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skla-
du s predpisi s področja graditve objektov, ali

– energetskega pregleda v skladu s pravilnikom, 
ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za 
naložbo v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtev-
nih objektov v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov;

c) naložbe v pridobivanje toplotne energije iz bi-
omase so upravičene do podpore, če so del naložbe 
v ureditev objektov;

d) stroški ureditve ogrevanja z OVE na kmetijskih 
gospodarstvih so upravičeni do podpore, če je pridoblje-
na energija namenjena lastni primarni pridelavi kmetij-
skih pro izvodov kmetijskega gospodarstva;

e) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase 
mora biti surovina za pridobivanje energije lesna bio-
masa oziroma kmetijski pro izvod, pri čemer uporaba žit 
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter 
oljnic ni dovoljena.

9. Če gre za naložbe v ureditev priključkov kme-
tijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne 
infrastrukture iz 15. točke prvega odstavka 7. člena 
Uredbe, mora upravičenec poleg splošnih pogojev iz 
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prejšnjega podpoglavja v skladu z 20. členom Uredbe 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno 
v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost (v nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu 
s predpisom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodar-
stev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o OMD),

– če ureditev priključka poteka na zemljiščih, ki niso 
v lasti upravičenca, in bo ta infrastruktura namenjena 
njegovi služnostni uporabi, mora upravičenec k vlogi 
na javni razpis priložiti služnostno pravico gradnje in 
uporabe priključka,

– služnostne pravice gradnje in uporabe priključka 
iz prejšnje alineje ni treba priložiti, če je služnost upora-
be priključka v korist vsakokratnega lastnika gospodujo-
če nepremičnine vpisana v zemljiško knjigo,

– upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti 
načrt zemljišča, ki vključuje popis del in materiala, ter 
skico tega zemljišča na ortofoto posnetku z vrisanimi 
GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera se naložba nana-
ša, oziroma z izrisom digitalnega katastrskega načrta, 
če zemljišča niso vključena v GERK.

10. Če gre za naložbe v izvedbo agromelioracij-
skih del na kmetijskih gospodarstvih iz 16. točke prve-
ga odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec poleg 
splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skladu 
z 21. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– pri zahtevni agromelioraciji mora imeti upravi-
čenec pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije 
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča,

– pri nezahtevni agromelioraciji na območju varo-
vanj in omejitev po posebnih predpisih mora upraviče-
nec vlogi na javni razpis priložiti predpisana soglasja in 
dovoljenja pristojnih organov,

– če se agromelioracija izvaja na zemljišču, ki gle-
de na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 
zemljišč ni uvrščeno med kmetijske površine, mora biti 
to zemljišče najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev v evidenci dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč uvrščeno med kmetijske površine,

– upravičenec mora k vlogi na javni razpis priložiti 
načrt kmetijskega zemljišča, ki vključuje popis del in 
materiala, ter skico tega zemljišča na ortofoto posnet-
ku z vrisanimi GERK-i kmetijskih zemljišč, na katera 
se naložba nanaša, oziroma z izrisom digitalnega ze-
mljiškokatastrskega načrta, če zemljišča niso vključena 
v GERK.

11. Če gre za naložbe v ureditev ZNS in njiho-
vih tehnoloških posodobitev, izgradnjo pripadajočih vo-
dnih virov ter nakup in postavitev namakalne opreme 
iz 17. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora 
upravičenec poleg splošnih pogojev iz prejšnjega pod-
poglavja v skladu z 22. členom Uredbe ob vložitvi vloge 
na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) imeti mora pravnomočno odločbo MKGP o uved-
bi namakanja v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska 
zemljišča, ali drug akt o uvedbi namakanja;

b) če gre za ureditev odvzemnega objekta, mora 
imeti vodno soglasje;

c) najpozneje do zaključka naložbe mora biti nama-
kalni sistem opremljen z vodomerom;

d) predložiti mora načrt namakanja, ne glede na to, 
ali se namakanje vrši na prostem ali v zaprtih prostorih. 
Načrt namakanja zajema obvezne vsebine, določene 
v Prilogi 6 Uredbe;

e) naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov morajo zagotavljati najmanj 15 odstotkov po-

tencialnega prihranka vode glede na tehnične parametre 
obstoječega namakalnega sistema in pripadajoče opre-
me za namakanje;

f) če naložba vpliva na telesa podzemnih ali povr-
šinskih voda, pri katerih je bilo v zadevnem načrtu upra-
vljanja povodja količinsko stanje ocenjeno z manj kot do-
bro, se z naložbo v tehnološko posodobitev namakalnih 
sistemov zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode 
najmanj v višini 50 odstotkov potencialnega prihranka 
vode na ravni naložbe;

g) pogoja iz te točke pod d) in e) se ne uporabljata 
za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opre-
mo za namakanje, ki vplivajo le na njihovo energetsko 
učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali 
naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na 
telesa podzemnih ali površinskih voda. V teh primerih je 
treba zagotoviti vsaj deset odstotkov prihranka energije 
glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega 
sistema;

h) naložba v nakup namakalne opreme na obsto-
ječih namakalnih sistemih, ki so namenjeni več uporab-
nikom, in s katero se neto poveča namakalno območje, 
kar vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih 
voda, je upravičena do podpore, če:

– količinsko stanje vodnega telesa v zadevnem na-
črtu upravljanja povodja ni bilo ocenjeno z manj kot 
dobro in

– je iz analize presoje vplivov na okolje v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razvidno, da naložba 
ne bo pomembno negativno vplivala na okolje;

i) ne glede na prvo alinejo te točke pod h) je lahko 
naložba v nakup namakalne opreme na obstoječih na-
makalnih sistemih, ki so namenjeni več uporabnikom, 
katere rezultat je neto povečanje namakalnega obmo-
čja, upravičena do podpore, če:

– se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi na-
makalni sistem in pripadajočo opremo za namakanje, 
za katero je predhodna ocena pokazala, da zagotavlja 
najmanj 15 odstotkov potencialnega prihranka vode gle-
de na tehnične parametre obstoječega namakalnega 
sistema in pripadajoče opreme za namakanje, ter

– se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje po-
rabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 od-
stotkov potencialnega prihranka vode, ki ga zagotavlja 
naložba v obstoječi namakalni sistem in pripadajočo 
opremo ali element namakalne infrastrukture;

j) pogoji iz te točke pod d), e), f), g) in h) se doka-
zujejo z elaboratom, ki ga upravičenec priloži vlogi na 
javni razpis. Vsebina elaborata je določena v Prilogi 6 
Uredbe;

k) vlogi na javni razpis mora priložiti načrt kmetijske-
ga zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in 
materiala, ter skico tega zemljišča na ortofoto posnetku 
z vrisanimi GERK-i na kmetijskih zemljiščih, na katere 
se naložba nanaša, oziroma z izrisom digitalnega kata-
strskega načrta, če zemljišča niso vključena v GERK.

12. Če gre za prispevek v naravi, mora upravičenec 
poleg splošnih pogojev iz prejšnjega podpoglavja v skla-
du s 23. in 97. členom Uredbe ob vložitvi vloge na javni 
razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

a) priznana vrednost prispevka v naravi je oprede-
ljena v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih prizna-
nih vrednosti, ki je Priloga št. 2 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, in ne sme presegati 50 odstotkov 
upravičene vrednosti naložbe;

b) prispevek v naravi, ki ga upravičenec zagotovi 
v obliki lastnih sadik večletnih rastlin, se prizna, če so 
bile sadike med pridelavo uradno pregledane v skladu 
s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin 
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ali zdravstveno varstvo rastlin, in je upravičenec vpisan 
v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki se vodi pri UVHVVR;

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela lahko 
upravičenec uveljavlja pri:

– ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov,
– postavitvi mrež proti toči,
– ureditvi trajnih nasadov,
– ureditvi pašnikov in obor ter
– postavitvi namakalne opreme;
d) ne glede na določbo te točke pod a) obseg pri-

spevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti višji od 
40 odstotkov upravičene vrednosti naložbe ter presegati 
obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je 
upravičenec opredelil v vlogi oziroma poslovnem načrtu, 
pri čemer vrednost dela ne sme preseči naslednjih urnih 
postavk, in sicer 5,76 eurov/uro bruto za ročno delo ter 
15,31 eurov/uro bruto za strojno delo;

e) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz 
lastnega gozda lahko upravičenec uveljavlja, če vlogi 
priloži odločbo o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s pred-
pisom, ki ureja gozdove, pri čemer vrednost žaganega 
lesa ne sme preseči 200 eurov/m3 žaganega lesa.

5. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 

so upravičeni stroški podpore za naložbe v kmetijska 
gospodarstva:

a) stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, 
nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opre-
me za kmetijsko pro izvodnjo, ureditev greznic in čistilnih 
naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(v nadaljnjem besedilu: IKT) in strojne opreme. Pri posa-
meznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi 
stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa zemljišč, ki so v prostorskem aktu 
lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

c) stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov 
in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava 
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in po-
saditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred 
divjadjo, opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. 
Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora 
za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, 
ki je Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa, ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda 
UVHVVR, in je priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, ali

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in šte-
vilo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

d) stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k če-
mur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), uredi-
tev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot 
obnova hmeljišč se šteje:

– zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj 
občutljive zoper bolezni oziroma pozebo,

– zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sor-
tami oziroma z različnimi kloni iste sorte s sortnega se-
znama hmelja iz Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, 
sadnih rastlin in trte za leto 2016,

– sprememba tehnologije pridelave (gostota in šte-
vilo sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali

– obnova hmeljskih žičnic;

e) stroški postavitve novih vinogradov: priprava ze-
mljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posta-
vitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred 
divjadjo, opore ter nakup in postavitev mreže proti toči;

f) stroški nakupa in postavitve rastlinjakov ter pri-
padajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, 
plastenjaki in tuneli;

g) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. 
Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, 
zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem in insektom;

h) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in pripra-
ve poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev 
ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in 
postavitev mreže proti toči;

i) stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pri-
padajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali 
oziroma rejo gojene divjadi: nakup in postavitev lesene, 
žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme, 
nakup in postavitev zaščitne mreže proti ujedam, nakup 
in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajo-
če opreme, postavitev krmišča in zavetišča na pašniku 
oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme, ureditev 
zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obo-
ri, nakup dodatne opreme za oskrbo z vodo (cisterna), 
premične elektromreže in prikolice za prevoz živali z naj-
večjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t ter nakup žičnatih kletk 
in pripadajoče opreme za rejo gojene divjadi perutnine;

j) stroški ureditve zaščite čebeljih panjev pred med-
vedi: nakup in postavitev žičnate oziroma elektroograje 
in pripadajoče opreme – pašni aparat in solarni modul, 
ter nakup in postavitev elektronske opreme, namenjene 
zvočnemu ali svetlobnemu odvračanju živali;

k) stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic;

l) stroški naložb, namenjenih URE;
m) stroški pridobivanja energije iz OVE na kmetij-

skih gospodarstvih;
n) stroški ureditve priključkov kmetijskega gospo-

darstva na objekte gospodarske javne infrastrukture 
(cesta, objekti energetske infrastrukture, objekti za oskr-
bo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode);

o) stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetij-
skih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, 
zemeljska, gradbena in obrtniška dela;

p) stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških po-
sodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter 
nakupa in postavitve namakalne opreme;

r) prispevek v naravi kot lastno delo in material upra-
vičenca v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
97. členom Uredbe;

s) splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so nepo-
sredno povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. toč-
ke drugega poglavja tega javnega razpisa, med katere 
spadajo:

– plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev,

– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične 
dokumentacije,

– stroški izdelave poslovnega načrta,
– plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in 

ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedlji-
vosti,

– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtni-

ških del,
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega 

nadzora,
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– stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načr-
tovanje,

– stroški informiranja in obveščanja javnosti v skla-
du s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

– stroški sodnega tolmača.
2. V skladu z 98. členom Uredbe stroški za študije 

izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko 
glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški 
v okviru izvedbe naložbe.

3. V skladu z 98. členom Uredbe višina upravičenih 
splošnih stroškov znaša do vključno deset odstotkov 
upravičenih stroškov naložbe.

4. V skladu s 95. členom Uredbe se višina upravi-
čenih stroškov določi na naslednji način:

a) za stroške iz javnega razpisa se uporablja kata-
log stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16);

b) upravičeni stroški se določijo do višine stroškov, 
ki je določena v katalogu stroškov iz prejšnje podtočke in 
so navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 2 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa. Za stroške, ki so nave-
deni v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega 
razpisa, mora upravičenec k vlogi na javni razpis prilo-
žiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev 
sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v Pri-
logi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
najvišje priznane vrednosti iz Priloge št. 2 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Če upravičenec 
v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, 
kot so navedeni Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane vrednosti 
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;

c) če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred 
vložitvijo vloge na javni razpis, se pri določitvi višine 
upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izva-
jalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, 
kot je priznana vrednost iz Priloge št. 2 k razpisni doku-
mentaciji tega javnega razpisa, se pri izračunu priznane 
vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vredno-
sti stroškov iz Priloge št. 2 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če upravičenec v vlogi za pridobitev 
sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Pri-
logi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo 
vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;

d) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan 
v register nepremične kulturne dediščine, se višina upra-
vičenih stroškov, ki se nanašajo na gradbeno-obrtniška 
dela, določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe 
najmanj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu vi-
šine upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe 
z najnižjo ceno;

e) če stroški niso določeni v Prilogi št. 2 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa, mora upravičenec 
k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne 
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so tržno 
primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim po-
nudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je 
navedel minimalne pogoje, ki jih mora predmet povpra-
ševanja vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine 
upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe 
z najnižjo ceno;

f) podatki o stroških realiziranih naložb se lahko 
uporabijo za potrebe ažuriranja kataloga stroškov iz te 
točke pod a);

g) pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelo-
vati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sode-
lovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih 
poslovanja. Če ta pogoj ni upoštevan, se ponudbe iz te 
točke ne upoštevajo.

6. Neupravičeni stroški
1. V skladu z 8. ter 96. členom Uredbe se podpora 

ne dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev;
– stroške naložb, ki se financirajo iz sredstev 

operativnih skladov v okviru programov organizacij 
pridelovalcev, v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kme-
tijskih pro izvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega 
sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki 
se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 
25. 5. 2016, str. 4);

– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– DDV, razen če upravičenec ob oddaji vloge na 

javni razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu 
s predpisi, ki urejajo DDV;

– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij;

– upravne takse;
– stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in 

opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, av-
torskih pravic in blagovnih ter storitvenih znamk;

– druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

– stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru 
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe, ter

– stroške nakupa rabljene opreme.
2. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Uredbe 

se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je 
za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na jav-
ni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel 
sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali 
sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.

3. Ne glede na prejšnjo točko se v skladu z dru-
gim odstavkom 94. člena Uredbe podpora po tem jav-
nem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov lahko 
združuje z drugimi podporami iz naslova državnih po-
moči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji 
zneski oziroma intenzivnost podpore, določene z Ured-
bo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU, Smernicami 
Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in goz-
darskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 
do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 1), drugim 
odstavkom 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) ter drugi-
mi predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, 
ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Evropske unije.
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7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Vloge, ki so prispele na javni razpis, se oce-

njujejo na podlagi meril, ki so določena v dokumen-
tu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ 
upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen na sple-
tni strani MKGP: http://www.program-podezelja.si/ima-
ges/Merila_za_izbor_2_SPREMEMBA_OBJAVA_NA_
SPLETU_%C4%8Dista.doc. Med vlogami na javni raz-
pis, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega 
možnega števila točk, ki za ta javni razpis znaša 30 točk, 
se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev.

2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se 
upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis oziro-
ma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje 
vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, 
in sicer: prijavnega obrazca, poslovnega načrta, projek-
tne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu 
in ustreznih dokazil, ter podatkov iz uradnih evidenc. 
V primeru, da za posamezno merilo upravičenec ne 
priloži vseh zahtevanih ustreznih dokazil oziroma so 
dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

3. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno po 
posameznih sklopih tega javnega razpisa.

4. V skladu s petim odstavkom 25. člena in tretjim 
odstavkom 93. člena Uredbe se vloga oceni na podlagi 
meril, določenih v Uredbi, podrobneje opredeljenih v tem 
javnem razpisu, in točkovnika za ocenjevanje vlog.

5. Če ima upravičenec stalno prebivališče ali sedež na 
območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem 
besedilu: ZTNP-1) in naložbe prispevajo k razvojnim usme-
ritvam iz 1., 4., 14. in 15. točke prvega odstavka 10. člena 
ZTNP-1, se v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a čle-
na Uredbe vloga na javni razpis oceni z dodatnimi desetimi 
odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena 
ZTNP-1, kar za ta javni razpis pomeni 10 točk, pri čemer 
se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju 
vstopnega praga točk iz 1. točke tega poglavja.

6. Ne glede na prejšnjo točko se vloga na javni razpis 
v skladu z drugim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni 
z dodatnimi desetimi odstotki možnih točk, kar za ta javni 
razpis pomeni 10 točk, če je upravičenec fizična oseba, ki 
ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, 
v narodnem parku pa ima kmetijske površine v uporabi.

Merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 24
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela po zaključku naložbe 

12

Načrtovana velikost kmetijskega gospodarstva glede na obseg primarne kmetijske pridelave 12
2. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 26
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo kmetijska 
gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljnjem besedilu: 
KZU) na območju OMD.

12

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi 
Vlade Republike Slovenije

4

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 10
3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim poreklom 5
Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 5
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 5
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 
PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov 

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10
SKUPAJ 1–4 100

Podrobnejša merila za naložbe nosilcev majhnih kmetij

Št. MERILO Maks. 
št. točk

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

GOSPODARSTVA NA ENOTO VLOŽENEGA DELA PO ZAKLJUČKU NALOŽBE (maksimalno 
št. točk 12)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe na 
enoto vloženega dela. 

12

12 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

8 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov 
skupnega prihodka/PDM,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 10.000 eurov skupnega prihodka/PDM do 
vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.2. NAČRTOVANA VELIKOST KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA GLEDE NA OBSEG PRIMARNE 
KMETIJSKE PRIDELAVE (maksimalno št. točk 12)
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg primerljivih KZU, število čebeljih panjev v lasti ter obseg 
reje živali, izražen v GVŽ ekvivalentu, na dan oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, glede na vrsto 
pridelave, za katero se upravičenec opredeli v prijavnem obrazcu. 

12

12 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 8 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo v lasti 
več kot 50 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 2,0 ha trajnih nasadov sadovnjakov, 
vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,6 ha površin, zasajenih 
z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih 
površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 5 ha njivskih površin,
10 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 7 do vključno 8 GVŽ rejnih živali oziroma bo 
imelo v lasti več kot 40 do vključno 50 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,5 do 
vključno 2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo 
v uporabi več kot 0,5 do vključno 0,6 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 
4 do vključno 5 ha njivskih površin,
8 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 6 do vključno 7 GVŽ rejnih živali oziroma bo 
imelo v lasti več kot 30 do vključno 40 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,2 do 
vključno 1,5 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo 
v uporabi več kot 0,4 do vključno 0,5 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 
3 do vključno 4 ha njivskih površin,
5 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 5 do vključno 6 GVŽ rejnih živali oziroma bo 
imelo v lasti več kot 25 do vključno 30 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 1,0 ha 
do vključno 1,2 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo 
v uporabi več kot 0,3 do vključno 0,4 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 
2,5 do vključno 3 ha njivskih površin,
3 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji več kot 4 do vključno 5 GVŽ rejnih živali oziroma bo 
imelo v lasti več kot 20 do vključno 25 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi več kot 0,8 ha 
do vključno 1 ha trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo 
v uporabi več kot 0,2 do vključno 0,3 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, 
pridelavo jagod in nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi več kot 
2 do vključno 2,5 ha njivskih površin,
1 – kmetijsko gospodarstvo bo imelo v reji od 3 do vključno 4 GVŽ rejnih živali oziroma bo imelo 
v lasti od 15 do vključno 20 čebeljih panjev oziroma bo imelo v uporabi od 0,6 do vključno 0,8 ha 
trajnih nasadov sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov in hmeljišč oziroma bo imelo v uporabi od 0,15 
do vključno 0,20 ha površin, zasajenih z zelenjadnicami, vključno z rastlinjaki, pridelavo jagod in 
nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah oziroma bo imelo v uporabi od 1,5 do vključno 2 ha 
njivskih površin.

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

št. točk 12)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk, ki jih prejme kmetijsko gospodarstvo, ki ima 50 
odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Možna je samo ena izbira. 
Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

12

12 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
10 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
7 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
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Št. MERILO Maks. 
št. točk

2.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI 
SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 4)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na vodovarstvenih 
območjih, določenih s predpisi Vlade Republike Slovenije. Možna je samo ena izbira. Upoštevajo se 
podatki iz zbirne vloge za leto 2017. 

4

4 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na vodovarstvenih območjih 
(VVO), od tega vsaj 1 ha na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1)
3 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO
2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO, od tega vsaj 0,5 ha na 
VVO1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na VVO.

2.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE
NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi na problemskih 
območjih iz Priloge 9 Uredbe (v nadaljnjem besedilu: problemska območja iz PRP 2014–2020). Možna 
je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.
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10 – kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz 
PRP 2014–2020
8 – kmetijsko gospodarstvo ima od 3 do 6 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih območjih iz 
PRP 2014–2020
6 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1,5 do vključno 3 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020
4 – kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 1,5 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020
2 – kmetijsko gospodarstvo ima od 0,5 do vključno 1 ha kmetijskih površin v uporabi na problemskih 
območjih iz PRP 2014–2020.

3. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 20
3.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA VINA Z ZAŠČITENIM 

GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu gospodarstvu. Možna je samo ena 
izbira.

5

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane za 
ekološko pro izvodnjo: pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem letu za enega ali več 
kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: 
zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), integrirana pridelava ter izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem letu izdana vsaj 1 odločba 
o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in 
vino PTP.

3.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNA PLAČILA (maksimalnošt. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene ali več operacij iz naslova 
ukrepa Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020 v letu 2017 (v nadaljevanju: ukrep 
KOPOP). Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017. 

5

5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj treh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj dveh operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj ene operacije iz naslova 
ukrepa KOPOP.

3.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Ekološko kmetovanje 
iz PRP 2014–2020. Če nosilec kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje z pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko. Upoštevajo se podatki iz 
zbirne vloge za leto 2017.

5

4 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na celotni kmetiji
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 preusmeril v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja samo na delu kmetije
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na celotni kmetiji
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja samo na delu kmetije.
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3.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014–2020 v letu 2017. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017. 

5

5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje ukrepa Dobrobit živali
4. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, INOVACIJ IN 

PODNEBNIH SPREMEMB
30

4.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek 
namenjen izboljšanju stanja okolja, oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo 
lesa, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. 
Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2017.
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5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine
5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več 
kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta, kot je 
razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 60 
odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane 
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 80 do vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša od 
vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 50 
odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 35 
odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več 
kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode s kapaciteto 
vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč zmanjša za vsaj 25 
odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do vključno 40 odstotkov.

4.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Točke se seštevajo, 
razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen strošek, ki je namenjen 
inovacijam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 
2017, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 
2017.
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4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne liste poljščin, 
zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort 
rastlin mora obsegati vsaj 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih z večletnmi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu
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4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba nanaša, oziroma je nosilec 
patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, ki imajo veljaven patetnt, na katero se naložba 
nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje 
iz prvega odstavka 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 in 
15/17, v nadaljnjem besedilu: Uredba KOPOP). Obseg reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje 
reje, mora ob vložitvi vloge na javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na 
kmetijskem gospodarstvu
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa bosta vsaj dva nova pro izvoda na kmetijskem 
gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov 
površine kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh 
živali, ki so v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 12 k uredbi KOPOP. 
Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija, na vsaj 10 odstotkih 
kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi na kmetijskem gospodarstvu.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na kmetijskem gospodarstvu. 
Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine 
kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki 
so v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob vložitvi vloge na javni 
razpis veljavni patent.

4.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih stroškov, kot je 
opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek 
namenjen podnebnim spremembam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe (ne velja za tehnološke posodobitve hlevov), se temu strošku ocenitev podvoji. 
Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo.
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3 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
3 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče 
opreme
3 – nakup in postavitev mrež proti toči
3 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajanjem sort rastlin in podlag, ki 
so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo in sušo iz Priloge št. 6 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa, ter postavitev travniških sadovnjakov
3 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev (velja tudi 
za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 20 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma 
vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – z naložbo se bo povečal delež energije iz OVE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 
odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
2 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 20 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 20 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo
2 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev (velja tudi 
za novogradnjo hlevov) predstavljajo vsaj 10 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma 
vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – naložbo se bo povečal delež energije iz obnovljivih virov na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
10 odstotkov glede na stanje ob vložitvi vloge
1 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter osvetlitev (velja tudi 
za novogradnje hlevov), predstavljajo vsaj 5 odstotkov vrednosti hlevske opreme oziroma 
vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 10 odstotkov glede na 
stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva za vsaj 10 odstotkov 
glede na stanje pred naložbo.
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Merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, oziroma 
za naložbe skupin kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa (sklop B)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 5
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela po zaključku naložbe

10 5

Ekonomski učinek javnih sredstev / 10
Število zaposlenih oseb na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge 10 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Izobrazba upravičenca 5 5
Naložbe mladih kmetov za uskladitev s standardi EU 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več KZU na območjih OMD

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 2 2
4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim 
poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, branžnih in medbranžnih organizacij, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA OKOLJE, 
INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB – se določi na ravni upravičenih stroškov 

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1–6 100 100

Podrobnejša merila za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kme-
tij, oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa:

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

enostavne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ISD) na podlagi pokritja oziroma na podlagi dejanskih knjigovodskih 
podatkov. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na 
podlagi tega javnega razpisa.

10 0

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD več kot 15 odstotkov.

1.2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno št. točk 5) – velja za 
zahtevne naložbe
Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe) oziroma na podlagi pokritja, če gre za kolektivno naložbo, ki jo 
izvaja skupina kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa in pri kateri vsi člani ne vodijo knjigovodstva. Pri izračunu ISD se ne 
upošteva morebitno dodeljenih sredstev.

0 5
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za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
5 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
4 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
3 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
2 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD 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)

10 0

1.3.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih 
in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe. Obseg skupnega letnega 
prihodka se ugotavlja na podlagi pokritja oziroma dejanskih knjigovodskih 
podatkov (FADN ali enostavno ali dvostavno knjigovodstvo). Če se obseg 
skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva izračuna 
na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN oziroma enostavno ali 
dvostavno knjigovodstvo), potem se številu točk po posameznih ocenitvah 
dodata 2 točki.

10 0

8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega 
prihodka/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM.

1.3.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil, v letu zaključka 
naložbe. 

10 0

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno 70.000 eurov in več skupnega 
prihodka/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM do 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno do vključno 20.000 eurov skupnega 
prihodka/PDM.

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

0 5

1.4.1. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo neposrednih in 
izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 in več eurov skupnega 
prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.4.2. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskih gospodarstev članov skupine kmetov iz tretje alineje 
10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, ki izvajajo kolektivno naložbo, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka 
naložbe. 

0 5

5 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno 100.000 eurov in več skupnega 
prihodka/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 70.000 eurov do 
100.000 eurov skupnega prihodka/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 50.000 eurov do 
vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno več kot 30.000 eurov do 
vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo letno od 20.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

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

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji vložek 
javnih sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja naložba ima 
večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne dosegajo večkratnih 
učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. Za točkovanje uporabimo 
poenostavitev načela indeksa neto sedanje vrednosti. Merilo je količnik med 
ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (v nadalnjem besedilu: NSV) projekta 
(pri 5-odstotni obrestni meri) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri 
izračunu NSV se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev na podlagi tega 
javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi sredstvi. 
Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

1.6. ŠTEVILO ZAPOSLENIH OSEB NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU OB 
VLOŽITVI VLOGE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: upošteva se pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz kmetijske dejavnosti članov kmetije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima več 
kot polovica nosilcev kmetijskih gospodarstev (članov skupine kmetov) vsaj 
enega ali dva člana pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

10 10

10 – vsaj 2 člana kmetijskega gospodarstva sta pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovana iz kmetijske dejavnosti oziroma sta na kmetiji 
zavarovana iz delovnega razmerja kot kmetijska delavca/-ke ob vložitvi vloge 
na javni razpis
5 – vsaj 1 član kmetijskega gospodarstva je pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti oziroma je na kmetiji 
zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka ob vložitvi vloge 
na javni razpis.
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2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
2.1. IZOBRAZBA UPRAVIČENCA (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k prijavnemu 
obrazcu glede izobrazbe nosilca kmetijskega gospodarstva. Kot kmetijski 
sorodna izobrazba se upošteva: agro-živilska (vključno s čebelarstvom), 
veterinarska, gozdarska in lesarska. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, bodo dodatno število točk pridobili upravičenci, pri katerih ima več 
kot polovica članov zahtevano izobrazbo. Kadar je član skupine kmetov 
pravna oseba, se upošteva izobrazba odgovorne osebe pravne osebe.

5 5

5 – končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – 
velja za kmetijsko in kmetijski sorodno izobrazbo
4 – končana vsaj univerzitetna izobrazba, vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
4 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko in kmetijski 
sorodno izobrazbo
3 – končana vsaj višja izobrazba (6. raven)
3 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko 
in kmetijski sorodno izobrazbo
2 – končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven)
2 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo
1 – končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4 raven)
1 – končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3 raven) – velja za kmetijsko in 
kmetijski sorodno izobrazbo.

2.2. MLADI KMETJE (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: dodatne točke se dodeli upravičencem, ki bodo izvedli naložbe 
v prilagoditev na obstoječe standarde EU v skladu z nitratno direktivo – ureditev 
skladiščnih kapacitet za živinska gnojila v obsegu, ki zagotavlja 6-mesečno 
skladiščenje živinskih gnojil. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine 
kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno 
število točk pridobijo upravičenci, pri katerih je vsaj polovica članov mladih 
kmetov, ki bodo izvedli naložbe v prilagoditev na obstoječe standarde EU 
v skladu z nitratno direktivo – ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila 
v obsegu, ki zagotavlja 6-mesečno skladiščenje živinskih gnojil, če bodo te 
naložbe izvedli v roku 24 mesecev od datuma vzpostavitve kmetije.

5 5

5 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
3 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
več kot 20 do vključno 50 odstotkov vrednosti celotne naložbe
1 – naložba v ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila predstavlja 
20 ali manj odstotkov vrednosti celotne naložbe.

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi 
na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se pri ocenitvi 
upošteva povprečno število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva 
članov, ki sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica 
članov več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih 
OMD. Povprečno število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek 
povprečnega števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, 
deli s skupnim številom vseh članov skupine kmetov. Možna je samo ena 
izbira. Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.
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naložbe

Maks. št. točk 
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3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 

VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo 
upravičenci, pri katerih vsaj polovica članov izpolnjuje spodnje zahteve. Možna 
je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru kolektivnih 
naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih 
ima vsaj polovica članov naslov kmetijskega gospodarstva oziroma se 
lokacija naložbe nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna 
je samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020.

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk 
upravičeni upravičenci, pri katerih ima vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov dodeljene certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali 
nacionalnih shem kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni 
vina z zaščitenim geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.

5 5

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: 
pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki 
oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), integrirana pridelava ter 
izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu izdana vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. V primeru kolektivnih naložb, ki 
jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega 
razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je 
vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov vključenih v izvajanje ene 
ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne 
vloge za leto 2017.

5 5

5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2017 vključil v izvajanje 
vsaj treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2017 vključil v izvajanje 
vsaj dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je v letu 2017 vključil v izvajanje 
vsaj ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.
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4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno 

št. točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2017. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane 
tržne prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno 
točko.

3 3

V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje 
alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega 
števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 50 odstotkov 
članov kmetijskih gospodarstev vključenih v izvajanje ukrepa Ekološko 
kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2017. Pri ugotavljanju obsega 
kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju ekološke 
pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov. Če več kot polovica 
članov skupine kmetov trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazujejo s pogodbami o odkupu, pridobi skupina kmetov 
dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 preusmeril v prakse 
in metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki 
jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – skupina kmetov se je leta 2017 preusmerila v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih 
površin, ki jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – skupina kmetov se je leta 2017 vključila v izvajanje praks in metod 
ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo 
v uporabi kmetijska gospodarstva njenih članov.

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2017. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega števila točk upravičeni 
upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev 
članov skupine kmetov, vključenih v izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz 
PRP 2014–2020 v letu 2017. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za 
leto 2017.

2 2

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnosti, gospodarsko 
interesnih združenj in drugih oblik pro izvodnega in poslovnega 
sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca se 
preveri iz uradnih evidenc (velja za organizacije pro izvajalcev) oziroma 
se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero je 
vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

5 – upravičenec je skupina kmetov, ki izvaja kolektivno naložbo
3 – upravičenec je član organizacije pro izvajalcev
3 – upravičenec je član zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja iz področja 
podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in 
povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih) iz področja podprte 
dejavnosti.
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM NA PODROČJU SKRBI ZA 

OKOLJE, INOVACIJ IN PODNEBNIH SPREMEMB
30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen 
izboljšanju okolja oziroma strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo 
lesa, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne 
naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega 
GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju 
kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za 
leto 2017.

10 10

5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične 
kulturne dediščine
5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za 
gradnjo objektov
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 
odstotkov
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 zazidane površine objekta, kot je razvidno iz projektne 
dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 
lesa na m2 zazidane površine objekta, kot je razvidno iz projektne 
dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj 
prijazno kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do 
vključno 40 odstotkov.
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6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo skupine kmetov 
iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, so do dodatnega 
števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov skupine kmetov izpolnjuje te zahteve (ne velja za 
ocenitve glede naprav oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). V kolikor 
je posamezen strošek, ki je namenjen inovacijam prevladujoč, kar pomeni, 
da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku 
ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se nanašajo 
na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz 
RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz Sortne 
liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je Priloga št. 5 
k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo za sorte večletnih 
sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin mora obsegati vsaj 
10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč zasajenih z večletnimi sadnimi 
rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi 
vloge na javni razpis
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba 
nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma tehnologije, 
ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša
3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim 
grozi prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe. Obseg reje 
domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na 
javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 
12 Uredbe KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi 
genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis.
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ 
se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju kmetijskih 
površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

10 10

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
4 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 6 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
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3 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 20 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 10 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 5 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega gospodarstva 
za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo.

Merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C)

Merila Enostavne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. 
št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 10 10
Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto 
vloženega dela po zaključku naložbe 

10 10

Razmerje med letnimi prihodki iz poslovanja kmetijskega gospodarstva in višino naložbe 
brez DDV (samo za enostavne naložbe) 

10 /

Ekonomski učinek javnih sredstev (samo za zahtevne naložbe) / 10
2. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Inovativnost in razvoj podjetja 5 5
Socialni vidik podjetja 5 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK UPRAVIČENCA 10 10
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD. Točke dobijo samo 
kmetijska gospodarstva, ki imajo 50 odstotkov ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na 
območjih OMD.

6 6

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena 
s predpisi Vlade Republike Slovenije

2 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih območjih iz PRP 
2014–2020

2 2

4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
Vključenost v sheme kakovosti hrane oziroma pridelava vina z zaščitenim geografskim 
poreklom

5 5

Vključenost v ukrep M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 5 5
Vključenost v ukrep M11 Ekološko kmetovanje 3 3
Vključenost v ukrep M14 Dobrobit živali 2 2
5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja

5 5

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

30 30

Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 10 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 10 10
SKUPAJ 1–6 100 100
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Podrobnejša merila za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb

Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

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

Navodilo: upošteva se izračun interne stopnje donosnosti (ISD) na podlagi 
dejanskih knjigovodskih podatkov (velja za individualne naložbe in kolektivne 
naložbe). Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljenih sredstev.

10 10

10 – ISD od vključno 5 odstotkov do vključno 7 odstotkov
7 – ISD več kot 3 odstotkov do 5 odstotkov ter več kot 7 odstotkov do 
vključno 10 odstotkov
5 – ISD od 2 odstotkov do vključno 3 odstotkov ter več kot 10 odstotkov do 
vključno 12 odstotkov
3 – ISD več kot 12 odstotkov do vključno 15 odstotkov
1 – ISD 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)

10 10

1.2.1. Velja za enostavne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.

10 0

9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 70.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 50.000 eurov/ do vključno 
70.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 40.000 eurov/ do vključno 
50.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
40.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.

1.2.2. Velja za enostavne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.
Če se obseg skupnega letnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva izračuna na podlagi dejanskih knjigovodskih podatkov (FADN 
oziroma enostavno ali dvostavno knjigovodstvo iz evidence AJPES), se 
številu točk po posameznih ocenitvah doda 1 točka.

10 0

9 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
50.000 eurov do vključno 70.000 eurov skupnega prihodka/PDM
7 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
40.000 eurov do vključno 50.000 eurov skupnega prihodka/PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
35.000 eurov do vključno 40.000 eurov skupnega prihodka/PDM
5 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka/PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka/PDM
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3 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno letno več kot 
20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka/PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka/PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka/PDM.

1.2.3. Velja za zahtevne individualne naložbe
Navodilo: upošteva se načrtovani obseg skupnega letnega prihodka iz 
poslovanja kmetijskega gospodarstva, vključno z vrednostjo dodeljenih 
neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.

0 10

10 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 100.000 eurov skupnega 
prihodka iz poslovanja/PDM
9 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 80.000 eurov do vključno 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
8 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 60.000 eurov do vključno 
80.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
7 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 45.000 eurov/ do vključno 
60.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
6 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 35.000 eurov do vključno 
45.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
5 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 30.000 eurov do vključno 
35.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
4 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 25.000 eurov do vključno 
30.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
3 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 20.000 eurov do vključno 
25.000 eurov skupnega prihodka poslovanja/PDM
2 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno več kot 15.000 eurov do vključno 
20.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
1 – kmetijsko gospodarstvo ustvari letno od 10.000 eurov do vključno 
15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.

1.2.4. Velja za zahtevne kolektivne naložbe
Navodilo: upošteva se skupni obseg letnega prihodka iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvaja kolektivne naložbe, vključno 
z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu zaključka naložbe.

0 10

10 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več kot 
100.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM
9 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 80.000 eurov do vključno 100.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
8 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 60.000 eurov do vključno 80.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
7 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 45.000 eurov/ do vključno 60.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
6 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 35.000 eurov do vključno 45.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
5 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
4 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
3 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
2 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno več 
kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov skupnega prihodka iz 
poslovanja/PDM
1 – organizacije pro izvajalcev ali zadruge so ustvarile letno od 10.000 eurov 
do vključno 15.000 eurov skupnega prihodka iz poslovanja/PDM.
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1.3. RAZMERJE MED LETNIMI PRIHODKI IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA IN VIŠINO NALOŽBE (brez DDV) (maksimalno št. točk 
10) – velja samo za enostavne naložbe
Navodilo: ocenjuje se vrednost razmerja (količnik) med letnimi prihodki 
iz poslovanja kmetijskega gospodarstva oziroma prihodki iz poslovanja 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, 
vključno z vrednostjo neposrednih in izravnalnih plačil v letu 2016 (B) 
in višino naložbe (A) brez DDV. Količnik se izračuna po formuli: (B/A) = 
višina letnih prihodkov iz poslovanja/celotna višina naložbe brez DDV.

10 0

10 – količnik je večji od 4
8 – količnik je večji od 3 in manjši ali enak 4
6 – količnik je večji od 2 in manjši ali enak 3
4 – količnik je večji od 0,5 in manjši ali enak 2
2 – količnik je večji od 0,2 in manjši ali enak 0,5
1 – količnik je manjši ali enak od 0,2.

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

0 10

Navodilo: ocena temelji na predpostavki, da mora desetkrat večji 
vložek javnih sredstev dati vsaj desetkrat večji ekonomski učinek (večja 
naložba ima večje učinke ekonomije obsega). Če večji projekti ne 
dosegajo večkratnih učinkov, je racionalneje podpirati manjše projekte. 
Za točkovanje uporabimo poenostavitev načela indeksa NSV. Merilo 
je količnik med ocenjeno NSV projekta (pri 5-odstotni obrestni meri) in 
višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Pri izračunu NSV se ne upošteva 
morebiti dodeljenih sredstev na podlagi tega javnega razpisa.
Število točk se določi po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV projekta in zaprošenimi javnimi 
sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk.
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR
Zaprošena sredstva: 100.000 EUR
Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 à 0 točk

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

Navodilo: dodatno število točk dobijo podjetja, ki so vpisana v evidenco 
izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije na dan objave javnega razpisa oziroma imajo sklenjeno 
pogodbo z raziskovalno skupino, ki je vpisana v evidenco izvajalcev 
raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju podprte dejavnosti pri 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na dan 
objave javnega razpisa za vsaj 1.800 ur raziskovalnega dela. Dokazilo 
je potrdilo o zaposlitvi in številka vpisa v evidenco. Kot kmetijski sorodna 
dejavnost se upošteva: agro-živilska, veterinarska, gozdarska, lesarska. 
Možna je le ena izbira.

5 5

5 – podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije s področja kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne 
dejavnosti
4 – Podjetje je vpisano v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne 
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije iz drugih področij
3 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino s področja 
kmetijstva oziroma s področja kmetijski sorodne dejavnosti za vsaj 1.800 
ur raziskovalnega dela
2 – podjetje ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino za vsaj 1.800 
ur raziskovalnega dela z drugih področij.
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2.2. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji, 
ki ga vodi Mnistrstvo za delo, družino in socialne zadeve, oziroma v evidenco 
socialnih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Dodatne točke s tega naslova pridobijo tudi upravičenci, ki so registrirani po 
Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št.97/09). Točke se ne seštevajo.

5 5

Seznam invalidskih podjetij je objavljen na spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi/invalidska_podjetja_v_
sloveniji/register_invalidskih_podjetij).
Seznam socialnih podjetij je objavljen na spletni strani:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/socialno_
podjetnistvo/evidenca_so_p/.
5 – podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij
5 – podjetje je vpisano v register invalidskih podjetij
5 – upravičenec je zadruga.

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

OMD (maksimalno št. točk 6)
Navodilo: pri ocenitvi se upošteva povprečno število točk/ha, ki jih prejme 
kmetijsko gospodarstvo, ki ima več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč 
v uporabi na območjih OMD. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo 
organizacije pro izvajalcev ali zadruge, se pri ocenitvi upošteva povprečno 
število točk, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo 
pri izvajanju kolektivne naložbe, če ima vsaj polovica članov več kot 50 
odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih OMD. Povprečno 
število točk se izračuna na način, da se skupni seštevek povprečnega 
števila točk/ha, ki jih prejmejo kmetijska gospodarstva članov, ki sodelujejo 
pri izvajanju kolektivne naložbe, deli s skupnim številom vseh članov, ki 
sodelujejo pri izvajanju kolektivne naložbe. Možna je samo ena izbira. 
Upoštevajo se podatki na dan oddaje vloge na javni razpis.

6 6

6 – kmetijsko gospodarstvo prejme 500 točk ali več
5 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 499 točk
4 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk
3 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk
2 – kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk
1 – kmetijsko gospodarstvo prejme do vključno 149 točk.

3.2. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH, KI SO DOLOČENA S PREDPISI VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na vodovarstvenih območjih, določenih s predpisi Vlade Republike 
Slovenije. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih 
vsaj polovica kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali 
zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe, izpolnjuje spodnje zahteve. Možna je 
samo ena izbira. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 1 ha na VVO 1
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi na 
VVO, od tega vsaj 0,5 ha na VVO1.

3.3. NASLOV ALI SEDEŽ KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA JE NA 
PROBLEMSKIH OBMOČJIH IZ PRP 2014–2020 (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se obseg površin, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo 
v uporabi na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. V primeru 
kolektivnih naložb, ki jih izvajajo zadruge ali organizacije pro izvajalcev, 
dodatno število točk pridobijo upravičenci, pri katerih ima vsaj polovica 
kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva 
na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Možna je samo ena izbira. 
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

2 2

2 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 6 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020
1 – kmetijsko gospodarstvo ima vsaj 3 ha kmetijskih površin v uporabi na 
problemskih območjih iz PRP 2014–2020.
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4. PROIZVODNA USMERITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 15 15
4.1. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI HRANE OZIROMA PRIDELAVA 

VINA Z ZAŠČITENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM (maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upoštevajo se dokazila, ki so bila dodeljena kmetijskemu 
gospodarstvu. Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro-
izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, 
pri katerih ima vsaj 50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov dodeljene 
certifikate oziroma potrdila za pro izvode iz evropskih ali nacionalnih shem 
kakovosti hrane oziroma so jim bile izdane odločbe o oceni vina z zaščitenim 
geografskim poreklom. Možna je samo ena izbira.

5 5

5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane za ekološko pro izvodnjo: 
pridelava, pridelava in predelava, predelava
5 – kmetijskemu gospodarstvu so bili v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu za enega ali več kmetijskih pro izvodov dodeljeni certifikati oziroma 
potrdila za pro izvode iz shem kakovosti hrane: zaščiteni kmetijski pridelki 
oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, 
zajamčena tradicionalna posebnost, višja kakovost), integrirana pridelava ter 
izbrana kakovost
5 – kmetijskemu gospodarstvu je bila v preteklem ali tekočem koledarskem 
letu izdana vsaj 1 odločba o oceni vina za vino z zaščitenim geografskim 
poreklom: vrhunsko vino ZGP, kakovostno vino ZGP in vino PTP.

4.2. VKLJUČENOST V UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA 
(maksimalno št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ene ali več operacij iz naslova ukrepa KOPOP. Pri kolektivnih naložbah, ki 
jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ene ali več operacij iz naslova 
ukrepa KOPOP. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

5 5

5 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj 
treh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
3 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj 
dveh operacij iz naslova ukrepa KOPOP
1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje vsaj 
ene operacije iz naslova ukrepa KOPOP.

4.3. VKLJUČENOST V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE (maksimalno št. točk 3)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2017. Če nosilec 
kmetijskega gospodarstva trži ekološke pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje, kar dokazuje s pogodbami o odkupu, pridobi dodatno točko.

3 3

Pri kolektivnih naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, 
so do dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je več kot 
50 odstotkov kmetijskih gospodarstev članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev, ki izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa 
Ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2017. Pri ugotavljanju 
obsega kmetijskih zemljišč, namenjenih preusmeritvi oziroma izvajanju 
ekološke pridelave, se upošteva skupna površina kmetijskih zemljišč, ki 
jih imajo v uporabi kmetijska gospodarstva vseh njenih članov, ki izvajajo 
kolektivno naložbo. Če vsaj polovica članov kmetijskih gospodarstev 
članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki izvajajo kolektivno 
naložbo, trži ekološke kmetijske pro izvode v okviru organizirane tržne 
prodaje organizacije pro izvajalcev ali zadruge, kar dokazujejo s pogodbami 
o odkupu, pridobi organizacija pro izvajalcev ali zadruga dodatno točko.
Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.
2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 preusmeril v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih ima 
v uporabi kmetijsko gospodarstvo
2 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2017 preusmerila v prakse in metode ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov
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1 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2016 vključil v izvajanje 
praks in metod ekološkega kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki 
jih ima v uporabi kmetijsko gospodarstvo
1 – kmetijska zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki izvaja kolektivno 
naložbo, se je leta 2017 vključila v izvajanje praks in metod ekološkega 
kmetovanja na vsaj polovici kmetijskih površin, ki jih imajo v uporabi 
kmetijska gospodarstva vseh njenih članov.

4.4. VKLJUČENOST V UKREP DOBROBIT ŽIVALI (maksimalno št. točk 2)
Navodilo: upošteva se vključenost kmetijskega gospodarstva v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2017. Pri kolektivnih 
naložbah, ki jih izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do 
dodatnega števila točk upravičeni upravičenci, pri katerih je vsaj 50 odstotkov 
kmetijskih gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki 
izvajajo kolektivno naložbo, vključenih v izvajanje ukrepa M14 Dobrobit 
živali. Upoštevajo se podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

2 2

2 – nosilec kmetijskega gospodarstva se je leta 2017 vključil v izvajanje 
ukrepa Dobrobit živali

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

SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA (maksimalno
št. točk 5)
Navodilo: upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike pro-
izvodnega in poslovnega sodelovanja v okviru organizacij pro izvajalcev, 
kmetijskih zadrug, agrarnih, pašnih oziroma melioracijskih skupnostih, 
gospodarsko interesnih združenjih in drugih oblik pro izvodnega in 
poslovnega sodelovanja v letu objave javnega razpisa. Članstvo upravičenca 
se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije pro izvajalcev) 
oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. Če ima organizacija, v katero 
je vključen upravičenec v letu objave javnega razpisa več kot 100 članov, se 
k ocenitvi dodata dve točki. Možni sta največ dve izbiri. 

5 5

5 – upravičenec je organizacija pro izvajalcev ali zadruga, ki izvaja kolektivno 
naložbo
3 – upravičenec je član skupine ali organizacije pro izvajalcev
3 – upravičenec je član kmetijske zadruge
1 – upravičenec je član gospodarsko interesnega združenja s področja 
podprte dejavnosti
1 – upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja 
(npr. članstvo v združenjih in društvih) s področja podprte dejavnosti.

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

30 30

6.1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Če je posamezni strošek namenjen izboljšanju okolja 
oziroma je strošek gradnje objektov, ki vključujejo uporabo lesa, prevladujoč, 
kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu 
strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen pri ocenitvah, ki se 
nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo 
podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju kmetijskih površin 
v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

10 10

5 – če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v register nepremične 
kulturne dediščine
5 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
5 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 m3 lesa na m2 zazidane 
površine objekta, kot je razvidno iz projektne dokumentacije za gradnjo 
objektov
5 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 60 odstotkov glede na stanje pred naložbo
5 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 
odstotkov
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Št. MERILO Maks. št. točk 
za enostavne 

naložbe

Maks. št. točk 
za zahtevne 

naložbe
4 – delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,082 do vključno 0,093 m3 
lesa na m2 zazidane površine objekta, kot je razvidno iz projektne 
dokumentacije za gradnjo objektov
4 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 80 do 
vključno 90 odstotkov
4 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša od vključno 0,5 do vključno 0,8 GVŽ/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi
4 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 50 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto 200 m3 ali več
3 – delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,082 m3 
lesa na m2 zazidane površine objekta, kot je razvidno iz projektne 
dokumentacije za gradnjo objektov
3 – naložba se nanaša na zamenjavo azbestne kritine z okolju bolj prijazno 
kritino
3 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 35 odstotkov glede na stanje pred naložbo
3 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 60 do 
vključno 80 odstotkov
2 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto več kot 50 m3 do vključno 200 m3

2 – naložba v ureditev čistilnih naprav na kmetijskem gospodarstvu
2 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 40 do 
vključno 60 odstotkov
2 – povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem 
gospodarstvu znaša več kot 1,2 do vključno 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč 
v uporabi
1 – naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 
meteorne vode s kapaciteto vsaj 50 m3

1 – z naložbo se povprečna poraba vode za namakanje kmetijskih zemljišč 
zmanjša za vsaj 25 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša od 20 do 
vključno 40 odstotkov.

6.2. INOVACIJE (maksimalno št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni 
upravičenih stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. V primeru kolektivnih naložb, ki jih 
izvajajo organizacije pro izvajalcev ali zadruge, so do dodatnega števila 
točk upravičeni upravičenci, pri katerih vsaj 50 odstotkov kmetijskih 
gospodarstev članov organizacije pro izvajalcev ali zadruge, ki izvajajo 
kolektivno naložbo, izpolnjuje te zahteve (ne velja za ocenitve glede naprav 
oziroma tehnologij, ki imajo veljaven patent). Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Če je posamezen strošek, 
ki je namenjen inovacijam prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več 
kot 50 odstotkov celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Pri 
ugotavljanju obsega GVŽ se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, 
pri ugotavljanju kmetijskih površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge za leto 2017.

10 10

4 – naložba se nanaša na uporabo zavarovanih sort rastlin na trgu iz 
Sortne liste poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016, ki je 
Priloga št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa (velja samo 
za sorte večletnih sadnih rastlin in trte). Uporaba zavarovanih sort rastlin 
mora obsegati vsaj 10 odstotkov površine kmetijskih zemljišč, zasajenih 
z večletnimi sadnimi rastlinami in trto, ki se uporabljajo na kmetijskem 
gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
4 – upravičenec je lastnik veljavnega patenta, na katerega se naložba 
nanaša, oziroma je nosilec patentne pravice za naprave oziroma 
tehnologije, ki imajo veljaven patent, na katero se naložba nanaša,
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3 – naložba se nanaša na objekte, namenjene reji domačih živali, ki jim 
grozi prenehanje reje iz prvega odstavka 111. člena Uredbe KOPOP. Obseg 
reje domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, mora ob vložitvi vloge na 
javni razpis predstavljati vsaj 20 odstotkov vseh živali v reji na kmetijskem 
gospodarstvu,
3 – končni rezultat pro izvodnega procesa bosta vsaj dva nova pro izvoda na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novih pro izvodov ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 40 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 40 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
3 – upravičenec uporablja sorte rastlin, ki jim grozi genska erozija iz Priloge 
12 Uredbe KOPOP. Upravičenec mora uporabljati sorte rastlin, ki jim grozi 
genska erozija na vsaj 10 odstotkih kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu ob vložitvi vloge na javni razpis
2 – končni rezultat pro izvodnega procesa bo vsaj en nov pro izvod na 
kmetijskem gospodarstvu. Uporaba novega pro izvoda ob vložitvi vloge na 
javni razpis obsega vsaj 20 odstotkov površine kmetijskih zemljišč v uporabi 
na kmetijskem gospodarstvu oziroma vsaj 20 odstotkov vseh živali, ki so 
v reji na kmetijskem gospodarstvu
2 – naložba se nanaša na nove naprave oziroma tehnologije, ki imajo ob 
vložitvi vloge na javni razpis veljavni patent.

6.3. PODNEBNE SPREMEMBE TER PRILAGAJANJE NANJE (maksimalno 
št. točk 10)
Navodilo: prispevek k horizontalnemu cilju se upošteva na ravni upravičenih 
stroškov, kot je opredeljeno v Prilogi št. 2 k razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Če je posamezni strošek, namenjen podnebnim 
spremembam, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov 
celotne naložbe, se temu strošku ocenitev podvoji. Točke se seštevajo, razen 
pri ocenitvah, ki se nanašajo na isto kategorijo. Pri ugotavljanju obsega GVŽ 
se upoštevajo podatki iz RKG na dan 1. 2. 2017, pri ugotavljanju kmetijskih 
površin v uporabi pa se upoštevajo podatki iz zbirne vloge za leto 2017.

10 10

4 – ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil
4 – nakup in postavitev mobilnih objektov za skladiščenje živinskih gnojil in 
nakup pripadajoče opreme
4 – nakup in postavitev mrež proti toči
4 – nakup opreme za protislansko zaščito
3 – ureditev trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč s sajenjem 
sort rastlin in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, pozebo 
in sušo iz Priloge št. 6 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, ter 
postavitev travniških sadovnjakov
3 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 20 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
2 – zatesnitev lagun za skladiščenje živinskih gnojil
2 – ureditev kompostarn
2 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega 
gospodarstva za vsaj 20 odstotkov glede na stanje pred naložbo
2 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 10 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
1 – nakup opreme za skladiščenje in transport živinskih izločkov
1 – ureditve hlevov, ki zmanjšujejo stres živali in povečujejo zračenje ter 
osvetlitev (velja tudi za novogradnjo hlevov), predstavljajo vsaj 5 odstotkov 
vrednosti hlevske opreme oziroma vzdrževalnih del
1 – rezultat naložbe bo povečanje URE na kmetijskem gospodarstvu za vsaj 
10 odstotkov glede na stanje pred naložbo
1 – rezultat naložbe bo povečanje OVE za potrebe kmetijskega 
gospodarstva za vsaj 10 odstotkov glede na stanje pred naložbo. 
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8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sred-
stev

1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upravičenec 
do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva po za-
dnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
podukrepa 4.1, za katerega so bila sredstva po tem jav-
nem razpisu dodeljena, še najmanj naslednjih pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev;

b) upravičenec mora vrniti prispevek iz EK-
SRP, če v skladu s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2016/EU v petih letih od datuma končnega izplačila 
sredstev nastopi karkoli od naslednjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti iz 
območja Republike Slovenije,

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost, 
ali

– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni pr-
votni cilji;

c) neupravičeno plačane zneske Republika Slovenija 
izterja sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zah-
teve niso bile izpolnjene;

d) prispevke iz EKSRP iz podtočke b) mora upra-
vičenec v skladu z drugim odstavkom 71. člena Uredbe 
1303/2016/EU vrniti, če se pro izvodna dejavnost v 10 letih 
od zadnjega izplačila sredstev premesti iz Unije, kadar je 
upravičenec MSP, pa v petih letih od zadnjega izplačila 
sredstev;

e) upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po Uredbi, hraniti še naj-
manj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

f) upravičenec mora omogočiti dostop do dokumen-
tacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju 
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu 
vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim nad-
zornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;

g) upravičenec mora v skladu s sedemnajstim odstav-
kom 102. člena Uredbe izpolnjevati zahteve glede ozna-
čevanja vira sofinanciranja pet let po zadnjem izplačilu 
sredstev, če upravičena vrednost naložbe znaša najmanj 
50.000 eurov.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upraviče-
nec v skladu s 27. členom Uredbe po zadnjem izplačilu 
sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:

a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnih zmogljivosti naložbe, načrtovanih v poslovnem 
načrtu (površine, živali), kar se ugotavlja iz zbirne vloge, 
vložene v koledarskem letu po letu izpolnitve te obveznosti 
oziroma iz evidence rejnih živali. Obveznost iz te podtočke 
ne velja za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospo-
darstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega javnega razpisa;

b) če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni 
razpis pridobil točke iz naslova meril iz 3. točke drugega 
odstavka, 4. točke tretjega odstavka, 4. točke četrtega od-
stavka ter druge alineje 2. točke četrtega odstavka 25. čle-
na Uredbe, mora upravičenec ta merila kot obveznost 
izpolnjevati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev;

c) zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev ali vo-
dilni partner skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa vodi seznam skupne rabe iz 
tretje alineje 15. točke 3. poglavja tega javnega razpisa in 
o skupni rabi poroča, kot je določeno v Prilogi št. 3 k raz-
pisni dokumentaciji tega javnega razpisa, še najmanj pet 
celotnih koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;

d) če gre za naložbo v ureditev pašnikov za nadzo-
rovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor iz 

5. točke 17. člena Uredbe, mora povprečna letna obtež-
ba z živino na kmetijskem gospodarstvu vsaj pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev znašati najmanj 0,5 GVŽ/ha 
kmetijskih površin iz predpisa, ki ureja neposredna plačila;

e) če gre za naložbe v vzrejo čebeljih matic, mora 
imeti kmetijsko gospodarstvo pet let po zaključku naložbe 
letno vzrejo vsaj 300 čebeljih matic;

f) če gre za naložbe iz 7. točke prvega od-
stavka 22. člena Uredbe, mora upravičenec izpolnjevati 
pogoj vsaj 10 odstotkov prihranka energije glede na tehnič-
ne parametre obstoječega namakalnega sistema še vsaj 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev;

g) če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis 
izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega naslova 
pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let po zadnjem 
izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetijskega gospo-
darstva, na katerem je bila izvedena naložba (ne velja za 
kolektivne naložbe);

h) obveznost vodenja knjigovodstva velja za pet kole-
darskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev (ne velja 
za kolektivne naložbe ter za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev):

– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi, mora knjigovodske 
podatke vsako leto do 31. marca poslati na agencijo,

– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi, mora voditi knjigovod-
stvo po metodologiji FADN. Zagotoviti mora standardno 
obdelavo podatkov in jih vsako leto do 31. marca poslati 
standardno obdelane na MKGP;

i) upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz prej-
šnje podtočke oziroma o skupni rabi naložbe iz te točke 
pod c) ter o učinkih podprte naložbe poročati še pet kole-
darskih let po izplačilu sredstev. Poročilo, ki vsebuje ob-
vezne elemente iz Priloge 7 Uredbe, pošlje do 31. marca 
tekočega leta za preteklo leto, in sicer na obrazcu, obja-
vljenem na spletni strani agencije;

j) naložbe v URE iz 6. točke prvega odstavka 5. člena 
Uredbe morajo še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev zagotavljati vsaj desetodstotno zmanjšanje porabe 
energije na ravni objekta glede na stanje v koledarskem 
letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev;

k) upravičenec mora vlagati zbirno vlogo v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, še 
najmanj pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.

3. Poročilo o uresničevanju obveznosti:
a) v skladu s 103. členom Uredbe mora upravičenec 

ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poro-
čilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke pod i). 
V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvaja skupina kmetov 
iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
poročilo o uresničevanju obveznosti iz prejšnje točke pod 
i) predloži vodilni partner;

b) vrste podatkov o uresničevanju obveznosti iz te 
točke pod a) so določene v Poročilu o izpolnjenih ciljih, ki je 
Priloga št. 7 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji v skladu z 28. členom Ured-

be so:
a) stopnja javne podpore za naložbe v kmetijska go-

spodarstva je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe 
in se poveča za:

– 5 odstotnih točk, če se naložba izvaja na območjih 
z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami iz 32. čle-
na Uredbe 1305/2013/EU in je kmetijsko gospodarstvo 
upravičenca razvrščeno v območje OMD v skladu s pra-
vilnikom o OMD. Če gre za kolektivno naložbo, morajo 
imeti vsi člani zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki 
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bodo uporabljali kolektivno naložbo, ter člani skupine 
kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega jav-
nega razpisa svoja kmetijska gospodarstva razvrščena 
v območje OMD v skladu s pravilnikom o OMD,

– 5 odstotnih točk, če je naložba povezana z ukre-
pom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in 
ima upravičenec vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin 
vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje, kar 
mora biti razvidno iz zbirne vloge za leto 2017. Če gre 
za kolektivno naložbo, morajo imeti vsi člani zadruge ali 
organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno 
naložbo, ter člani skupine kmetov iz tretje alineje 10. toč-
ke 3. poglavja tega javnega razpisa skupaj več kot 50 
odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed 
ukrepov iz te alineje,

– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukre-

pom iz 33. člena Uredbe 1305/ 2013/EU, pri čemer mora 
biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa, kar 
mora biti razvidno iz zbirne vloge za leto 2017. Če gre 
za kolektivno naložbo, mora biti vsaj polovica članov za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo, ter vsaj polovica članov skupine 
kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javne-
ga razpisa vključenih v izvajanje tega ukrepa,

– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, kate-
rih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja 
na problemskih območjih iz PRP 2014–2020. Če gre za 
kolektivno naložbo, mora imeti najmanj polovica članov 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo upora-
bljali kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz 
tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa 
naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva na problem-
skih območjih iz PRP 2014–2020,

– 15 odstotnih točk za dejavnosti, ki prejemajo pod-
poro znotraj Evropskega inovacijskega partnerstva na 
področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov iz 

2. točke 3. poglavja tega javnega razpisa. Če gre za 
kolektivno naložbo, mora najmanj polovica članov za-
druge ali organizacije pro izvajalcev, ki bodo uporabljali 
kolektivno naložbo, ter članov skupine kmetov iz tretje 
alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa izpol-
njevati pogoje za mladega kmeta iz 2. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa;

b) stopnje podpore iz te točke pod a) se lahko se-
števajo, vendar ne smejo preseči 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov naložbe;

c) najnižji znesek javne podpore je 1.000 eurov 
na vlogo v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih 
panjev pred medvedi, in 2.000 eurov na vlogo pri drugih 
vrstah naložb;

d) upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lah-
ko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz 
tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov 
javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in ve-
lika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 
1.750.000 eurov javne podpore;

e) član skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa lahko v celotnem pro-
gramskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pri-
dobi podporo v višini iz prejšnjega odstavka, pri čemer 
se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel po Uredbi iz 
naslova individualnih in kolektivnih naložb;

f) upravičencu je lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz naslova podukrepa 4.1 enkrat 
odobrena podpora za naložbo v prestrukturiranje kme-

tijskih gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega 
javnega razpisa.

2. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. čle-
nom Uredbe:

– upravičenec mora za zahtevne naložbe iz druge 
alineje 5. točke 2. poglavja tega javnega razpisa v vlogi 
na javni razpis izkazati zaprtost finančne konstrukcije, ki 
omogoča izvedbo naložbe, z izjavo banke o izvedljivosti 
naložbe;

– ne glede na določbo prejšnje alineje javni zavo-
di zaprtost finančne konstrukcije izkazujejo s sklepom 
sveta zavoda ali sklepom pristojnega organa občine, 
s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela 
javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz ka-
terega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev 
za namen izvedbe naložbe, za katero se javni zavod 
prijavlja na javni razpis;

– če gre za upravičenca iz tretje alineje 10. točke 3. 
poglavja tega javnega razpisa, mora vsak član te skupi-
ne kmetov izkazati zaprtost finančne konstrukcije glede 
na svoj finančno ovrednoten prispevek k naložbi, ki je 
razviden iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi;

– finančno sposobnost upravičenca za kritje stro-
škov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane 
vrednosti lahko oceni agencija s pomočjo izvedenca.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se 

sredstva za podukrep 4.1 razpišejo z zaprtim javnim raz-
pisom v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 51. člena 
zakona, ki ureja kmetijstvo.

2. Vložitev vlog na javni razpis se začne 21. av-
gusta 2017.

3. V skladu s četrtim in šestim odstavkom 91. člena 
Uredbe se ta javni razpis deli na:

– sklop A, ki je namenjen naložbam v prestrukturi-
ranje kmetijskih gospodarstev,

– sklop B, ki je namenjen naložbam fizičnih oseb, 
razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ter nalož-
bam skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglav-
ja tega javnega razpisa, in

– sklop C, ki je namenjen naložbam samostojnih 
podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

4. V skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe 
se vloge obravnavajo po posameznih sklopih, za kate-
re so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu 
razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena 
sredstva proporcionalno razdelijo na ostale sklope iz 
tega javnega razpisa, na katerih zaprošena sredstva 
presegajo razpoložljiva sredstva.

5. V skladu z drugim in tretjim odstavkom 91. člena 
Uredbe se na spletni strani MKGP skupaj z javnim raz-
pisom objavi razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo 
vzorec vloge in priloge ter navodila za izpolnjevanje 
prijavnega obrazca, pri čemer se navodila za izpolnje-
vanje prijavnega obrazca objavijo tudi na spletni strani 
agencije.

11. Vlaganje vloge
1. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe 

vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
2. Vloga se izpolni na elektronski način. V skladu 

z drugim odstavkom 92. člena Uredbe se upraviče-
nec pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke 
prijavi pri agenciji.

3. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Ured-
be za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke 
agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec 
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge 
s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski 
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sistem agencije. Upravičenec ali njegov pooblaščenec 
izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v infor-
macijski sistem agencije.

4. V skladu s četrtim odstavkom 92. člena Uredbe 
se prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski 
sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na 
javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke 
dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na ta 
javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna doku-
mentacija.

5. V skladu s četrtim in petim odstavkom 92. člena 
Uredbe je potrebno prijavni obrazec, ki je izpolnjen od-
dan v informacijski sistem agencije, natisniti ter z izpi-
som številke dokumenta in podpisom upravičenca, sku-
paj s prilogami poslati priporočeno na naslov: Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, Ljub ljana, ali oddati na vložišču 
agencije. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na javni 
razpis je v Prilogi št. 8 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

6. V skladu s šestim odstavkom 92. člena Uredbe 
morajo biti na ovojnici vloge razvidni datum in čas (ura, 
minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvaja-
lec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov 
in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, na 
način: 8. Javni razpis za Podukrep 4.1 Podpora za na-
ložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 – sklop A / 
sklop B / sklop C.

7. V skladu s sedmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elek-
tronski sistem objavijo na spletni strani MKGP in agen-
cije.

8. V skladu z osmim odstavkom 92. člena Uredbe 
se morajo predračuni in druga dokazila glasiti na upravi-
čenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 10. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, se predračun glasi na 
člana skupine kmetov.

12. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 24. členom Uredbe so obvezne priloge, 

brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 
vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev, naslednje:

a) poslovni načrt iz 29. točke podpoglavja 4.1. tega 
javnega razpisa;

b) projekt za izvedbo del (v nadaljnjem besedilu: 
PZI) ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na 
ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skla-
du s predpisi s področja graditve objektov;

c) opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega 
stanja zemljišča, tloris novega objekta in opis naložbe, 
iz katerega je razviden namen naložbe v ureditev objek-
ta, če se naložba nanaša na ureditev enostavnega in 
nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja 
graditve objektov;

d) fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obsto-
ječega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden 
namen naložbe, če se naložba nanaša na nakup opreme;

e) pogodba o sodelovanju pri naložbi iz 11. točke 3. 
poglavja tega javnega razpisa, če gre za upravičenca iz 
tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa.

13. Obravnava vlog
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, agencija vlagatelja 
pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema 
dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) 
pisne oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve 
se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-

mljiva, pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti 
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po 
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno 
pregleda.

3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi 
meril iz 7. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se 
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnju-
jejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno 
mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk 
iz 1. točke 7. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev 
za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo mini-
malnega vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, 
se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog enako število pre-
jetih točk, se, v skladu s četrtim odstavkom 93. člena 
Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponde-
riranja meril za izbor vlog, določenega v javnem razpisu, 
in sicer na način:

– Ekonomski vidik naložbe: 35 odstotkov;
– Geografski vidik upravičenca: 25 odstotkov;
– Prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov;
– Družbeno socialni vidik: 12 odstotkov;
– Pro izvodna usmeritev kmetijskih gospodarstev: 

8 odstotkov;
– Horizontalno in vertikalno povezovanje: 5 odstot-

kov.
5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se 

vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva 
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.

6. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe 
se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda agencija.

7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU 
agencija zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za 
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je vlagatelj umetno 
ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev pod-
pore in tako ustvarjeni pogoji niso v skladu s cilji podu-
krepa 4.1.

14. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev mora-
jo biti v skladu s 102. in 104. členom Uredbe izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev. V primeru kolektivnih na-
ložb, ki jih izvaja skupina kmetov iz tretje alineje 10. toč-
ke 3. poglavja javnega razpisa, zahtevek vloži vodilni 
partner;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec in ga pošlje na agencijo, razen 
zahtevka za predplačilo iz drugega odstavka 105. člena 
Uredbe, ki se vloži v fizični obliki na naslov Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljub ljana;

c) v primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev 
mora biti naložba pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev zaključena in plačani vsi računi. V primeru 
dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev mora biti za-
ključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko 
oziroma tehnološko celoto. Če se naložba oziroma del 
naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, za 
katerega so bila sredstva dodeljena;

d) če gre za naložbe v objekte, morajo biti gradbe-
na dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
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objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja;

e) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev 
priložiti naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, elektronske in e-ra-
čune,

– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uve-
ljavlja DDV kot upravičen strošek,

– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški 
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen 
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska 
pogodba),

– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov, mora upravičenec priložiti končno gradbeno 
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upra-
vičenec,

– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opre-
mo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti 
(oprema, do katere po končani investiciji med kontrolo 
na kraju samem ni več možnega dostopa), je treba ob 
zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času 
vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je pred-
met vgradnje,

– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, je treba 
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne 
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma doba-
vitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, 
da je kopija enaka originalu,

– v primeru naložb v opremo, mora upravičenec 
priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je 
razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
nazivna moč,

– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške,

– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnih sadik večletnih rastlin, lastnega dela upravičenca 
pri ureditvi trajnih nasadov, postavitvi rastlinjakov, posta-
vitvi pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali ozi-
roma postavitvi obor za rejo gojene divjadi ter pri gradnji 
enostavnih ali nezahtevnih objektov, mora upravičenec 
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih 
del in materiala, ki mora biti potrjen s strani KGZS (velja 
za področje kmetijstva in gradnjo enostavnih ali nezah-
tevnih objektov), Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
RS (velja za hmeljarstvo) ali odgovornega projektanta 
(velja za gradnjo objektov),

– izjavo o namenski rabi naložbe oziroma dela na-
ložbe, če se je naložba oziroma del naložbe upora-
bljal pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev;

f) v primeru naložb v ureditev zahtevnih ali manj 
zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo gradi-
tev objektov, mora imeti upravičenec ob vložitvi zahtev-
ka za izplačilo sredstev pravnomočno uporabno dovolje-
nje in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). 
PID in uporabno dovoljenje mora hraniti na kraju samem 
ter ju predložiti na zahtevo agencije;

g) če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 
objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-
tov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec 
zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravno-
močno uporabno dovoljenje za ta objekt;

h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo;

i) upravičenec mora v primeru vseh vrst gradenj in 
rekonstrukcij voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki 

mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja gra-
ditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le 
v primeru, ko upravičenec izvaja izključno manjša obrtni-
ška dela, kot so npr. pleskanje, fasaderska dela itd. Če 
so obrtniška dela del gradnje oziroma rekonstrukcije, sta 
vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. 
Knjigo obračunskih izmer mora upravičenec hraniti na 
kraju samem ter jo predložiti na zahtevo agencije;

j) upravičenec mora v primeru nakupa mehani-
zacije, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, dokument, ki 
to izkazuje, hraniti na kraju samem ter ga predložiti na 
zahtevo agencije;

k) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obli-
ki lesa iz lastnega gozda upravičenca agencija pridobi 
dokazilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravičenca. 
Kot dokazilo o poseku lesa iz lastnega gozda upravi-
čenca se šteje odločba ZGS v skladu s predpisom, ki 
ureja gozdove, ali predpisom, ki ureja sanacijo žledu, in 
kopije obrazca »Kontrola sečišč (izvedba odločbe)«, ki 
jo agencija pridobi po uradni dolžnosti;

l) upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 3., 7. in 
8. točke podpoglavja 4.1. tega javnega razpisa in 5. toč-
ke prvega odstavka 100. člena Uredbe;

m) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca oziroma na transakcijski račun člana sku-
pine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa;

n) če je strošek naložbe določen v Seznamu upra-
vičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Pri-
loga št. 2 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, 
upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži 
račun. Če strošek ni določen v Seznamu upravičenih 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži tri tržno primerljive ponudbe;

o) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca. Če gre za upravičenca iz tretje alineje 
10. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, se mora 
račun glasiti na vse člane skupine kmetov;

p) upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu 
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje 
na datum, opredeljen v odločbi o pravici do sredstev;

r) upravičenec lahko vloži največ:
– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zah-

tevne naložbe;
– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za 

enostavne naložbe, razen za naložbe v prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja 
tega javnega razpisa, pri katerih lahko upravičenec vloži 
en zahtevek za izplačilo sredstev;

s) upravičenec lahko predlaga spremembo časovne 
dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po iz-
daji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka 
za izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo, dolo-
čene v odločbi o pravici do sredstev, v skladu s 54. čle-
nom zakona, ki ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša 
rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, vendar 
ne več kot do datuma vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev, ki je določen v 1. poglavju tega jav-
nega razpisa.

2. Poleg pogojev iz prejšnje točke morajo biti ob vlo-
žitvi zahtevkov za izplačilo sredstev v skladu s 26. čle-
nom Uredbe izpolnjeni še naslednji pogoji:
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a) predložitev izjave o vključitvi naložbe v uporabo;
b) pri naložbah v postavitev oziroma obnovo sa-

dovnjakov, vinogradov, oljčnikov, hmeljišč in trsnic ter 
naložbah v nakup in postavitev mreže proti toči v sa-
dovnjakih morajo biti nasadi oziroma mreža proti toči, ki 
so predmet naložbe, vpisani v RKG;

c) mladi kmet mora naložbo za prilagoditev stan-
dardom Evropske unije končati v 24 mesecih od datuma 
prvega vpisa kmetijskega gospodarstva v RKG;

d) pri naložbi za nakup kmetijskega zemljišča mora 
biti upravičenec vpisan kot lastnik tega zemljišča v ze-
mljiško knjigo;

e) pri naložbi iz 4. do 11. točke prvega od-
stavka 7. člena Uredbe mora upravičenec predložiti 
popis izvedenih del, ki ga pripravi neodvisni kmetijski 
strokovnjak. Neodvisni kmetijski strokovnjak je oseba, ki 
se ukvarja s svetovanjem v kmetijstvu in ni neposredno 
povezana z oddajo vloge ter z izvedbo naložbe;

f) če kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje 
obseg živinorejske pro izvodnje, mora upravičenec ob 
zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev dokazati, da:

– obremenitev kmetijskih zemljišč pri gnojenju z ži-
vinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 
170 kg na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi ali

– obtežba na kmetijskem gospodarstvu ne presega 
2 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi, če ima 
kmetijsko gospodarstvo najmanj 30 odstotkov kmetijskih 
zemljišč v uporabi na vodovarstvenih območjih;

g) če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih 
gospodarstev iz 2. točke pod a) 2. poglavja tega javnega 
razpisa, mora kmetijsko gospodarstvo ob vložitvi zah-
tevka za izplačilo sredstev iz naslova kmetijske dejav-
nosti ustvariti letni prihodek, ki mu omogoča dolgoročno 
sposobnost preživetja, kot je določen v 37. točki podpo-
glavja 4.1. tega javnega razpisa. Če se letni prihodek 
ugotavlja na podlagi pokritja, se upoštevajo podatki iz 
zbirne vloge, vložene v letu vložitve zahtevka;

h) če gre za upravičenca iz tretje alineje 10. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, morajo biti člani sku-
pine kmetov solastniki na premičnem in nepremičnem 
premoženju, ki je predmet kolektivne naložbe;

i) pri naložbi v pro izvodnjo toplotne ali električne 
energije je najkasneje do vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev obvezna vgradnja števcev porabe 
toplotne ali električne energije;

j) pri naložbi v pro izvodnjo toplotne energije iz malih 
in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo pro-
izvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, 
da kurilna naprava ne presega mejne vrednosti emisij 
v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi v zrak iz 
malih in srednjih kurilnih naprav.

3. Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega 
točke ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev izpolniti 
cilje iz prve alineje 1. točke in 3. točke drugega odstav-
ka, druge alineje 1. točke in 4. točke tretjega odstavka 
oziroma druge alineje 1. točke in 4. točke četrtega od-
stavka 25. člena Uredbe, če je pri ocenjevanju vloge na 
javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.

4. Poleg pogojev iz 10. člena Uredbe mora upra-
vičenec za naložbe v pridelavo medu in drugih čebeljih 
pro izvodov ter vzrejo čebeljih matic ali čebeljih družin 
v skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe ob vlo-
žitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati 
še naslednje pogoje:

a) pri naložbah v vzrejo čebeljih matic mora imeti 
kmetijsko gospodarstvo najpozneje ob zaključku nalož-
be letno pro izvodnjo vsaj 300 čebeljih matic avtohtone 
kranjske čebele in letno dovoljenje za vzrejo čebeljih ma-
tic v letu vložitve vloge na javni razpis, ki ga izda MKGP;

b) pri naložbi v nakup prikolice za prevoz čebeljih 
panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih 
sredstev se strošek nakupa šteje kot upravičen, če ima 
prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost 
nad 1000 kg.

5. Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

6. Upravičenec lahko v skladu s 105. členom Ured-
be uveljavi predplačilo v znesku do vključno 30 odstot-
kov vrednosti javne podpore (ne velja za naložbe v pre-
strukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 2. točke pod 
a) 2. poglavja tega javnega razpisa), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) vložitev zahtevka za predplačilo mora upra-
vičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek 
za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

b) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo v 30 dneh 
od prejema odločbe o pravici do sredstev z vložitvijo zah-
tevka za predplačilo. Zahtevku za predplačilo mora prilo-
žiti bančno garancijo v višini 100 odstotkov zneska pred-
plačila, kot to določa prvi odstavek 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU. V primeru kolektivnih naložb, ki jih izvajajo 
skupine kmetov iz tretje alineje 10. točke 3. poglavja tega 
javnega razpisa, morajo bančno garancijo priložiti vsi 
člani skupine kmetov glede na njihov finančni prispevek 
k naložbi v skladu s pogodbo o sodelovanju pri naložbi iz 
11. točke 3. poglavja tega javnega razpisa;

c) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest 
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sred-
stev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;

d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU;

e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, 
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena 
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s pe-
tim odstavkom 102. člena Uredbe oziroma če dokazila 
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačane-
ga predplačila;

f) če upravičenec v skladu s 54. členom zakona, 
ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za spre-
membo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za iz-
plačilo, določene v odločbi o pravici do sredstev, mora 
v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je zavaroval 
z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, zahtevku 
za spremembo časovne dinamike priložiti tudi podaljša-
no bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o iz-
vajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, pove-
zanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni 
list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Ured-
be 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 ob-
računov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 
28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi 
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami 
in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).
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6. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 28. julij 2020.

15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se v skladu s prvim odstavkom 108. čle-

na Uredbe izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in 
Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna 
agencija.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU agencija 
izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo odločbe 
o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU 
lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa 
4.1.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skla-
du s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom 
Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja 
kmetijstvo. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij 
je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 
2 Uredbe.

5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Ured-
be se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 
oseba to zmožna storiti.

8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehani-
zacije, objektov, razen cestne infrastrukture, v primeru 
požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje za višjo 
silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka 109. čle-
na Uredbe. V tem primeru mora upravičenec predmet 
podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v na-
sprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena 
sredstva.

9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija in na 
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be v primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v skladu 
z 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-31/2017/1 Ob-2780/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdar-
skih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja Repu-
blike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr.; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev 
dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele 
naravne nesreče (UL L št. 176, z dne 7. 7. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi 
programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 
2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in 
(EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 
13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema 
sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh 
sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 2017, str. 4), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njiho-
ve razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) 
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popra-
vljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo upo-
rabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne 
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo 
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za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z De-
legirano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. fe-
bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega admi-
nistrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev 
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za 
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in nav-
zkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 
31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede 
prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za ob-
dobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi iz-
vedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe pro-
gramov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v pod-
poro vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku 
navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z in-
tegriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi 
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2017/1172 z dne 30. junija 
2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 
glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje 
(UL L št. 170 z dne 1. 7. 2017, str. 87), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 809/2014/EU);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. juni-
ja 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 Pogod-
be o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 

2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 
2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko 
infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo 
in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme re-
gionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj odda-
ljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, 
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 
z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU);

– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 
2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Iz-
vedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. de-
cembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi 
Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v nadaljnjem besedilu: 
PRP 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem 
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja 
podeželja (http://www.program-podezelja.si);

– sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe v zve-
zi s predelavo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro-
izvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014–2020«, 
ki se vodi pod identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), 
potrjene s strani Evropske Komisije z dne 4. 2. 2016, 
št. 440-20/2015/16;

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za she-
mo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinkoviti 
rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih virov« 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči, objavlja

3. javni razpis za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2017  
za kmetije, samostojne podjetnike posameznike  

ter mikro, mala in srednja podjetja

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih pro izvodov. 

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 eurov. Od tega:
– 4.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso 
nosilci kmetije (sklop A) ter
– 6.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe (mikro, 
mala in srednja podjetja) (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 7.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – EU,
– 2.500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: EKSRP) znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
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Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 21. avgusta. 2017 do vključno 30. novembra 2017 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški 
naložb, ki so nastali po vložitvi vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni 
stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe 
in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je datum vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev do 28. julija 2020.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig 
dodane vrednosti kmetijskim pro izvodom.

Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana,
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenje (Priloga št. 4 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

2. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe je 

podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov (v nadalj-
njem besedilu: podukrep) namenjena naložbam v:

a) predelavo kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-
izvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL C št. 202, z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem 
besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predelava kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode v skladu s 16. točko 
2. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem 
pro izvodu, po katerem pro izvod ostane kmetijski pro-
izvod, razen dejavnosti, potrebnih za pripravo živalske-
ga ali rastlinskega pro izvoda za prvo prodajo. Kot prede-
lava kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro izvode se 
šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše 
iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, posto-
pek pro izvodnje hmeljnih pro izvodov v skladu s predpi-
som, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen suše-
nja hmelja (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode);

b) predelavo kmetijskih pro izvodov v nekmetijske 
pro izvode, pri čemer so nekmetijski pro izvodi tisti pro-
izvodi, ki niso določeni v Prilogi I k Pogodbi (v nadalj-
njem besedilu: predelava kmetijskih pro izvodov v nek-
metijske pro izvode);

c) trženje kmetijskih pro izvodov iz lastne pridelave 
oziroma lastne predelave. V skladu z 20. točko 2. člena 
Uredbe trženje kmetijskih pro izvodov pomeni imeti na 
zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za 
prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na 
trg, razen prve prodaje primarnega pro izvajalca prodaj-
nemu posredniku ali predelovalcu ter vse dejavnosti, 
s katerimi se pro izvod pripravi za tako prvo prodajo. 
Prodaja, ki jo opravi primarni pro izvajalec končnemu 
potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih pro izvodov, če 
se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih (v na-
daljnjem besedilu: trženje kmetijskih pro izvodov).

2. Do podpore iz podukrepa so v skladu z drugim 
odstavkom 29. člena Uredbe upravičene naložbe v:

a) ureditev objektov oziroma nakup opreme za na-
men predelave kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-
izvode in predelave kmetijskih pro izvodov v nekmetijske 
pro izvode ali trženja kmetijskih pro izvodov;

b) ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup 
opreme za namen skladiščenja;

c) ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskr-
bo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo 
vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih 
naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za 
obdelavo odpadnih voda;

č) ureditev objektov oziroma nakup opreme za 
pro izvodnjo električne in toplotne energije za potre-
be predelave kmetijskih pro izvodov v kmetijske pro-
izvode in predelave kmetijskih pro izvodov v nekmetij-
ske pro izvode za lastno porabo, razen za pridobivanje 
električne energije iz sončnega vira in pro izvodnjo bi-
oplina;

d) nakup opreme za posodobitev energetsko 
učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varč-
nejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo 
k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z ve-
čjo toplotno izolativnostjo;

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost 
pri delu.

V skladu z 21. točko 2. člena Uredbe je ureditev 
objekta iz te točke gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov.

3. Do podpore za naložbe v predelavo kmetijskih 
pro izvodov v kmetijske pro izvode in predelavo kmetij-
skih pro izvodov v nekmetijske pro izvode so v skladu 
s tretjim odstavkom 29. člena Uredbe poleg naložb iz 
prejšnje točke upravičene tudi naložbe v nakup mo-
bilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za 
uporabo stranskih pro izvodov, ostankov in drugih neži-
vilskih surovin.

4. Do podpore za naložbe v trženje kmetijskih pro-
izvodov so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja v skla-
du s četrtim odstavkom 29. člena Uredbe upravičene 
naložbe v:

– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,
– nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma 

nakup pripadajoče opreme,
– namenske aparate za prodajo ter
– opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete 

kmetijskih pro izvodov.
5. Naložbe iz 1. točke tega poglavja, ki v skladu 

s petim odstavkom 29. člena Uredbe prispevajo k pove-
čanju okoljske učinkovitosti, so:

a) ureditev čistilnih naprav;
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključ-

no z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene;
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c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbi-
ranje meteorne vode;

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin;
d) zmanjševanje količine odpadkov;
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, 

pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa 
na m2 zazidane površine objekta v skladu s standardom 
SIST ISO 9836, kar je razvidno iz projektne dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre objekt, 
za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, 
mora biti delež lesa razviden iz opisa naložbe in tlorisa 
objekta v skladu s 3. točko 37. člena Uredbe oziroma 
točko c) 12. poglavja tega javnega razpisa.

6. Če je naložba iz podtočke a) do d) prejšnje točke 
del naložbe iz podtočke a) do d) 2. točke tega poglavja, 
se šteje, da celotna naložba prispeva k povečanju okolj-
ske učinkovitosti, če stroški naložb iz podtočke a) do d) 
prejšnje točke predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh 
upravičenih stroškov celotne naložbe.

7. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode, se podpora dodeli 
v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU.

8. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložbami iz 
podtočk č) in d) 2. točke tega poglavja, se v skladu z osmim 
odstavkom 29. člena Uredbe podpora dodeli kot pomoč 
po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

9. Glede na velikost sta v skladu s 33. členom Ured-
be vrsti naložb:

a) enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov 
skupne priznane vrednosti (v nadaljnjem besedilu: eno-
stavne naložbe);

b) zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne 
priznane vrednosti (v nadaljnjem besedilu: zahtevne 
naložbe).

Priznana vrednost naložbe iz te točke je v skladu 
s 23. točko 2. člena Uredbe vrednost celotne naložbe 
brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: 
DDV), ki jo prijavi upravičenec v vlogi na javni razpis.

10. V skladu z drugo alinejo 2. točke 34. člena Uredbe 
so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:

a) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih spre-
memb in prilagajanju nanje:

– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so ener-
getska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev ener-
getsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje 
toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo, kar se izkazuje z elaboratom 
gradbene fizike ali energetskim pregledom;

– naložbe v pridobivanje električne in toplotne ener-
gije iz obnovljivih virov za lastne potrebe upravičenca;

– naložbe v ureditev objektov z uporabo večjega 
deleža lesa, pri čemer mora delež lesa znašati vsaj 
0,073 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta v skladu 
s standardom SIST ISO 9836;

b) naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učin-
kovitosti iz 5. točke tega poglavja;

c) naložbe, ki prispevajo k spodbujanju inovacij:
– naložbe v ureditev objektov, nakup naprav ozi-

roma naložbe v tehnologije, ki imajo veljavni patent ali 
licenco ali naložbe za pro izvodnjo novih ali izpopolnjenih 
pro izvodov;

– naložbe, katerih končni rezultat pro izvodnega 
procesa so novi ali izpopolnjeni pro izvodi.

3. Upravičenec
1. V skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe je 

upravičenec do podpore:
a) nosilec kmetije,
b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni 

nosilec kmetije,

c) samostojni podjetnik posameznik,
č) zadruga,
d) zavod,
e) gospodarska družba ali
f) gospodarsko interesno združenje.
2. Upravičenec iz prejšnje točke je v skladu s prvo 

alinejo drugega odstavka 30. člena Uredbe mikro, 
malo ali srednje podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge 
I k Uredbi 702/2014/EU (v nadaljnjem besedilu: MSP). 
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D10 
»Izjava o velikosti in povezanosti podjetja«, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu.

3. V skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe 
se upravičenec iz podtočk a), b), c) in e) 1. točke tega 
poglavja šteje za mladega kmeta, če izpolnjuje pogoje 
iz 4. in 5. ali 6. in 7. točke tega poglavja.

4. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 
se šteje, da je mladi kmet fizična oseba, ki je prvič vpi-
sana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v registru 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) 
v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis in je 
ob oddaji vloge na javni razpis:

– stara od 18 let do vključno 40 let in
– ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, 

kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podu-
krepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz 
PRP 2014–2020.

Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D6.10. »Dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu.

5. Če je fizična oseba iz prejšnje točke samostojni 
podjetnik posameznik, se v skladu s tretjim odstavkom 
6. člena Uredbe pogoji iz prejšnje točke nanašajo na 
samostojnega podjetnika posameznika.

6. Ne glede na določbe 4. točke tega poglavja 
se v skladu s četrtim odstavkom 6. člena Uredbe za 
mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosi-
lec kmetijskega gospodarstva in izključni lastnik vseh 
nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri 
čemer nadzor nad to pravno osebo v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena Uredbe 807/2014/EU izvaja fizična 
oseba iz 4. točke tega poglavja.

7. V skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe se 
šteje, da je pogoj glede nadzora nad pravno osebo iz prej-
šnje točke izpolnjen, če je fizična oseba iz 4. točke tega 
poglavja v obdobju petih let pred vložitvijo vloge na javni 
razpis prvič postala član poslovodstva in ima v tem obdobju 
vsaj 50 odstotkov glasovalnih pravic v tej pravni osebi, kar 
mora biti razvidno iz statuta te pravne osebe ali družbene 
pogodbe oziroma drugega ustanovitvenega akta. Upravi-
čenec priloži Dokazilo št. D6.12. »Nadzor mladega kmeta 
nad pravno osebo«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora vložiti vlogo v skladu z zahte-

vami iz tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

2. V skladu s prvim odstavkom 100. člena Uredbe 
mora upravičenec izpolnjevati naslednje pogoje:

a) ne sme biti izključen iz prejemanja podpore 
v skladu s tretjim in petim odstavkom 57. člena Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem be-
sedilu: zakon, ki ureja kmetijstvo);

b) če je fizična oseba, mora biti vpisan v RKG;
c) če je pravna oseba, mora imeti dejavnost, ki 

je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike 
Slovenije;
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č) imeti mora poravnane vse davčne obveznosti 
do države;

d) ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterja-
vo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim 
odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU, če gre za 
naložbe, ki se izvajajo v skladu z Uredbo 702/2014/EU 
ali Uredbo 1407/2013/EU;

e) če je pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne 
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvida-
cije ali izbrisa iz registra;

f) če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik 
posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;

g) če je pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, ki izvaja naložbo v skladu z Ured-
bo 702/2014/EU ter Uredbo 1407/2013/EU, ne sme 
biti v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 
702/2014/EU ter Smernicami o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah 
(UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);

h) ni upravičen do stroška DDV, razen če vlogi na 
javni razpis priloži Dokazilo št. D7 »Uveljavitev DDV kot 
upravičenega stroška«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

i) za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt 
transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki 
ureja kmetijstvo;

j) iz vloge na javni razpis mora biti razvidna zaprtost 
finančne konstrukcije v skladu z 2. točko 9. poglavja 
tega javnega razpisa;

k) nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore;

l) če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe 
v ureditev objektov, ki se uporabljajo tudi za druge na-
mene, se od vseh stroškov ureditve objekta kot upravi-
čeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu 
glede na neto tlorisno površino objekta, ki je predmet 
podpore;

m) če kandidira za pridobitev sredstev za del nalož-
be, ki se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zah-
tevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov, mora vlogi na javni razpis priložiti projektno 
dokumentacijo, iz katere je razvidno:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
naložbo;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis še ne izvedenih del in 
stroškov in

– ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja 
na javni razpis;

n) vlogi na javni razpis mora priložiti izjavo, da pred 
vložitvijo vloge na javni razpis ni začel z deli v okviru 
naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so 
nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni 
razvidno iz projektne dokumentacije iz prejšnje podtoč-
ke. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 
št. D6.8.1. »Izjava o začetku nastanka stroškov« ali 
Dokazilo št. D6.8.2. »Popis del in stroškov, ki so na-
stali pred vložitvijo vloge na javni razpis«, ki sta prilogi 
prijavnemu obrazcu;

o) če gre za naložbo iz druge in četrte alineje 4. toč-
ke 2. poglavja tega javnega razpisa, upravičenec izka-
zuje lastninsko pravico transportnega sredstva. Upra-
vičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.7. 
»Lastnina transportnega sredstva oziroma mobilne pro-
dajalne«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

p) če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta ozi-
roma nakup opreme in upravičenec ni lastnik ali sola-
stnik nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora 

imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, 
služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let 
po datumu zadnjega izplačila sredstev za naložbo ter 
overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to soglasje ni 
vsebovano v pogodbi iz te podtočke. Upravičenec vlogi 
na javni razpis priloži Dokazilo št. D2.2. »Kopija overje-
ne pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pra-
vici« ter Dokazilo št. D2.3. »Kopija overjenega soglasja 
lastnika k naložbi«, ki sta prilogi prijavnemu obrazcu. 
Če je upravičenec solastnik nepremičnine, mora ime-
ti overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za 
obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila 
sredstev. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Do-
kazilo št. D2.4. »Overjeno soglasje drugega solastnika 
k naložbi«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

r) mora imeti na nepremičnini, na kateri se izvaja 
naložba v gradnjo novega objekta, lastninsko, solastnin-
sko ali stavbno pravico;

s) če gre za ureditev objektov, mora predložiti prav-
nomočno gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del 
(v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s predpisi, ki ure-
jajo graditev objektov;

š) gradbeno dovoljenje se mora glasiti na upravi-
čenca;

t) objekt, na katerega se nanaša gradbeno dovolje-
nje, mora biti namenjen dejavnosti, ki je predmet pod-
prte naložbe, kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja;

u) če gre za naložbo v nakup opreme za obstoje-
či objekt, ki je v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov zahtevni, manj zahtevni ali nezahteven objekt, 
mora upravičenec predložiti pravnomočno gradbeno do-
voljenje;

v) računi in predračuni se morajo glasiti na upra-
vičenca;

z) v vlogi na javni razpis mora opredeliti časovno 
dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev;

ž) upravičenec mora glede izpolnjevanja pogojev 
iz podtočk a), c), č), d), e), f), i) in k) te točke vlogi na 
javni razpis priložiti Dokazilo št. D11 »Izjava upravičenca 
glede izpolnjevanja splošnih pogojev javnega razpisa«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu.

3. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode, mora upravičenec 
v skladu z drugim odstavkom 100. člena Uredbe glede 
izpolnjevanja obveznosti iz podtočk č) do g) prejšnje 
točke ter glede združevanja podpor iz a) do d) točke 
7. poglavja tega javnega razpisa, predložiti izjavo. Upra-
vičenec tudi izjavi, ali je mikro, malo, srednje veliko ali 
veliko podjetje. Upravičenec izpolnjevanje tega pogoja 
izkazuje z Dokazilom št. D9 »Dokazilo, da podjetje ni 
v težavah«, Dokazilom št. D3.1. »Že dodeljena javna 
sredstva za iste vrste upravičenih stroškov«, Dokazilom 
D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih« 
in Dokazilom št. D10 »Izjava o velikosti in povezanosti 
podjetja«, ki so priloga prijavnemu obrazcu.

4. Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z nalož-
bami iz podtočk a), b), c) in e) 2. točke 2. poglavja 
tega javnega razpisa, upravičenec v skladu s tretjim 
odstavkom 100. člena Uredbe ter 6. členom Uredbe 
702/2014/EU pred datumom vložitve vloge na jav-
ni razpis ne sme začeti izvajati naložbe. Za začetek 
izvajanja naložbe se šteje začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti v skladu s 25. točko 2. člena Uredbe 
702/2014/EU. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D6.9. »Izvajanje naložbe pred vložitvijo vlo-
ge«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
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5. Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpi-
som, ki ureja posege v okolje, mora upravičenec v skla-
du s petim odstavkom 100. člena Uredbe pridobiti oko-
ljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje 
vplivov na okolje ni potreben. Šteje se, da je pogoj 
izpolnjen, če je bilo upravičencu najpozneje v treh me-
secih po datumu zaprtja javnega razpisa izdano okolje-
varstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov 
na okolje ni potreben. Upravičenec vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo št. D6.5. »Vpliv naložbe na okolje«, ki je 
priloga prijavnemu obrazcu.

6. Poleg pogojev iz 1. do 5. točke tega podpoglavja 
mora upravičenec v skladu s 34. členom Uredbe izpol-
njevati tudi naslednje pogoje:

a) naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se 
izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti naložbe 
(v nadaljnjem besedilu: ISD), ki se izračuna v skladu 
s Prilogo št. 4 Uredbe. Ta pogoj se ne uporablja za na-
ložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij iz podtočke 
f) te točke;

b) predložiti mora poslovni načrt, v katerem izkaže:
– ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje pod-

točke in
– prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz dru-

gega pododstavka šestega odstavka 5. člena Uredbe 
1305/2013/EU, če iz tega naslova uveljavlja dodatne 
točke v okviru meril za izbor vlog. Vrste naložb, ki pri-
spevajo k horizontalnim ciljem, so določene v 10. točki 
2. poglavja tega javnega razpisa;

c) poslovni načrt iz prejšnje podtočke mora vse-
bovati sestavine, določene v Prilogi št. 4 Uredbe in 
Prilogi št. 7 tega javnega razpisa, in mora biti izdelan 
za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za ob-
dobje petih let od datuma vložitve zadnjega zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki ga opredeli v vlogi na javni 
razpis;

č) poslovni načrt iz podtočke b) te točke mora za 
zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in 
odhodkih iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 
1. januarja do 31. decembra za leto 2016 oziroma iz 
standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja 
do 31. decembra za leto 2016;

d) poslovni načrt iz podtočke b) te točke mora za 
enostavne naložbe temeljiti na:

– dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslov-
nega izida oziroma iz standardnih rezultatov FADN za 
obdobje od 1. januarja do 31. decembra za leto 2016 ali

– na pokritju, opredeljenem v Prilogi št. 5 Uredbe;
e) ne glede na drugo alinejo prejšnje podtočke po-

slovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi pokritja, če 
upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na 
javni razpis vodi knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo 
prejšnje podtočke;

f) nosilec kmetije, ki ima v letu 2016 prihodek iz 
poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od 
ene minimalne plače na zaposlenega v RS v letu 2016 
na polnovredno delovno moč iz podtočke i) te točke (v 
nadaljnjem besedilu: majhna kmetija), je upravičen le do 
naložbe v vrednosti do vključno 50.000 eurov skupne 
priznane vrednosti. Višina prihodka iz poslovanja majh-
ne kmetije se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je 
razvidna iz prijavnega obrazca;

g) ne glede na določbe podtočke b) te točke za 
naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije, ni potreb-
no predložiti poslovnega načrta;

h) pri enostavni naložbi mora zagotavljati obseg 
dela v višini vsaj 0,5 polnovredne delovne moči (v na-
daljnjem besedilu: PDM), pri zahtevni naložbi pa obseg 
dela v višini vsaj 1 PDM. Če gre za upravičenca iz pod-

točk a) in b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa 
se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani 
kmetije;

i) PDM iz prejšnje podtočke je obseg dela 1.800 
ur na leto. Izračunana vrednost PDM na kmetiji pomeni 
naslednje vrednosti:

– oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstve-
no zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti (1 PDM),

– oseba, ki je za polni delovni čas zaposlena na 
kmetiji (1 PDM),

– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na 
kmetiji, se PDM izračuna glede na število ur zaposlitve,

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela, in je zdravstveno zavarovan iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti (0,8 PDM),

– član kmetije, ki je brezposelna oseba po zakonu, 
ki ureja trg dela (0,5 PDM),

– član kmetije, ki ni v delovnem razmerju na kmetiji 
(0,5 PDM),

– član kmetije, ki je študent ali študentka (0,3 PDM),
– član kmetije, ki je upokojenec ali upokojenka 

(0,3 PDM),
– član kmetije, ki je dijak ali dijakinja (0,2 PDM).
Upravičenec izkazuje vrednost PDM z Dokazilom 

št. D6.11. »Dokazilo o obsegu dela na kmetijskem go-
spodarstvu (PDM)«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

j) za eno PDM iz podtočke h) te točke pri prav-
nih osebah in samostojnem podjetniku posamezniku 
se upošteva:

– oseba v delovnem razmerju za polni delovni čas 
oziroma

– oseba, ki je nosilec dejavnosti;
k) pri naložbah v zbiranje vode (vodni zbiralniki, vo-

dohrani itd.) morajo imeti objekti za shranjevanje vode 
zmogljivost vsaj 10 m3;

l) naložbe v trženje kmetijskih pro izvodov se na-
našajo na:

– kmetijske pro izvode upravičenca, ki mora biti 
vpisan v RKG. Če je upravičenec zadruga ali organi-
zacija pro izvajalcev, se upoštevajo kmetijski pro izvodi 
članov zadruge ali organizacije pro izvajalcev, ki so vpi-
sani v RKG. Če je član zadruge zadruga, se upoštevajo 
kmetijski pro izvodi zadruge in njenih članov,

– predelane kmetijske pro izvode iz lastne predela-
ve upravičenca;

m) trženje kmetijskih pro izvodov se opravlja v lo-
čenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:

– na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva 
ali pravne osebe,

– na lokaciji pro izvodnega ali predelovalnega obra-
ta,

– v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja proda-
ja kmetijskih pro izvodov njenih članov,

– na premičnih prodajnih stojnicah,
– v mobilnih prodajalnah ali
– namenskih aparatih za prodajo kmetijskih pro-

izvodov;
n) lahko vloži več vlog na posamezni sklop tega 

javnega razpisa. Za vsako vlogo se predloži samostojen 
poslovni načrt iz podtočke b) te točke, razen za naložbo, 
ki jo izvaja nosilec majhne kmetije v skladu s podtočko 
g) te točke.

7. V skladu s prvim odstavkom 177. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) mora upravičenec 
za predložene dokumente, izdane v tujem jeziku, zago-
toviti slovenski prevod.
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4.2. Posebni pogoji
1. V skladu s 35. členom Uredbe mora upravičenec 

poleg splošnih pogojev iz 4.1. podpoglavja tega javnega 
razpisa izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

a) če je lastnik nepremičnine, na kateri se izva-
ja naložba v rekonstrukcijo objekta ali nakup opreme, 
pravna oseba javnega prava, mora ne glede na pod-
točko p) 2. točke 4.1. podpoglavja tega javnega raz-
pisa k vlogi na javni razpis priložiti enoletno pogodbo 
o najemu, služnosti ali stavbni pravici, ki vključuje kla-
vzulo o možnosti podaljšanja veljavnosti pogodbe za 
najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe, pri 
čemer se kot predviden zaključek naložbe šteje da-
tum zadnjega izplačila sredstev. Upravičenec k vlogi na 
javni razpis priloži Dokazilo št. D2.5. »Kopija overjene 
pogodbe o najemu, služnosti ali stavbni pravici za ob-
dobje najmanj enega leta po datumu zadnjega izplačila 
sredstev«,ki je priloga prijavnemu obrazcu;

b) če je upravičenec pravna oseba, mora biti regi-
striran za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja 
kmetijskih pro izvodov, povezane z naložbo;

c) upravičenec iz podtočke a) ali b) 1. točke 3. po-
glavja tega javnega razpisa mora imeti dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je pove-
zana z naložbo;

č) upravičenec mora v koledarskem letu pred odda-
jo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren 
prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost pre-
živetja. Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini 
minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji 
na PDM v letu 2016. Ta pogoj se ne uporablja za nosilca 
majhne kmetije;

d) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložba-
mi iz podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega 
razpisa, mora upravičenec vlogi na javni razpis priložiti 
pisno izjavo:

– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči 
po predpisih, ki urejajo državne pomoči. Upravičenec 
k vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.1. »Že 
dodeljena javna sredstva za iste vrste upravičenih stro-
škov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu,

– o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec 
oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih 
in v tekočem koledarskem letu. Upravičenec vlogi na 
javni razpis priloži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu,

– ali gre za enotno podjetje iz 25. točke 2. člena 
Uredbe. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podje-
tja, ki so z upravičencem povezana. Upravičenec vlogi 
na javni razpis priloži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu;

e) če gre za naložbe v trženje kmetijskih pro izvodov 
iz lastne pridelave, je v letu 2017 vložil zbirno vlogo 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske 
politike. Če je upravičenec zadruga ali organizacija pro-
izvajalcev, ki trži pro izvode članov, so zbirno vlogo vložili 
člani, katerih pro izvodi se tržijo. Če gre za upravičenca 
iz podtočke b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, 
je zbirno vlogo vložil nosilec kmetije;

f) če ima upravičenec v uporabi do enega hektarja 
kmetijskih površin in vzreja samo čebele ter uveljavlja 
podporo za naložbe, povezane s čebelarsko dejavno-
stjo, oddaja zbirne vloge ne glede na prejšnjo podtočko 
ni obvezna, vendar mora imeti urejene podatke v RKG 
v skladu s predpisom, ki ureja RKG;

g) če gre za naložbe iz podtočk a) do d) 5. točke 
2. poglavja tega javnega razpisa mora vlogi na javni 
razpis priložiti Dokazilo št. D6.6. »Elaborat o prispevku 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu. Iz elaborata je razviden prispevek 
naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti glede na 
stanje pred naložbo in predvideno stanje ob zaključku 
naložbe. Vsebina elaborata je opredeljena v Prilogi 10 
Uredbe.

2. V skladu s 3. točko 31. člena, četrtim in petim 
odstavkom 35. člena in 97. členom Uredbe mora upra-
vičenec v primeru uveljavljanja prispevka v naravi izpol-
njevati naslednje pogoje:

a) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma 
lastnega lesa lahko uveljavljajo upravičenci iz podtočk 
a) in b) 1. točke 3. poglavja tega javnega razpisa, če 
gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih 
objektov. Obseg prispevka v naravi ne sme biti večje od 
40 odstotkov upravičene vrednosti naložbe in presegati 
obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je 
upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis oziroma 
v poslovnem načrtu. 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;

b) prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega 
lesa lahko upravičenec uveljavlja, če ima odločbo o po-
seku, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije v skladu 
s predpisom, ki ureja gozdove, pri čemer vrednost žaga-
nega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.

4.3. Posebni pogoji za naložbe, namenjene učin-
koviti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih 
virov

Če gre za naložbe iz podtočk č) in d) 2. točke 2. 
poglavja tega javnega razpisa, mora upravičenec po-
leg splošnih pogojev iz 4.1. podpoglavja tega javnega 
razpisa v skladu s 36. členom Uredbe izpolnjevati tudi 
naslednje pogoje:

a) pro izvedena energija iz naložbe iz podtočke č) 
2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa ni namenjena 
prodaji. Pro izvedena energija ni namenjena prodaji, če 
skupna količina pro izvedene energije iz obnovljivih virov 
v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis 
ne presega porabe energije na kmetijskem gospodar-
stvu oziroma živilsko predelovalnem obratu v tem letu. 
Če gre za naložbo v povečanje pro izvodnih kapacitet, 
skupna količina pro izvedene energije iz obnovljivih virov 
ne sme presegati načrtovane porabe energije na kme-
tijskem gospodarstvu oziroma živilsko predelovalnem 
obratu, kar mora biti razvidno iz dokazil iz prve in druge 
alineje podtočke b) tega poglavja;

b) naložbe iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega 
javnega razpisa morajo zagotavljati vsaj deset odstotno 
zmanjšanje porabe energije na ravni objekta. Izpolnje-
vanje tega pogoja se izkazuje z naslednjimi dokazili, ki 
se priložijo vlogi na javni razpis:

– elaborat gradbene fizike, če gre za naložbo v re-
konstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov v skla-
du s predpisi s področja graditve objektov (upravičenec 
priloži Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu) ali

– energetski pregled v skladu s pravilnikom, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah, če gre za naložbo 
v nakup opreme ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov 
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v skladu s predpisi s področja graditve objektov (upravi-
čenec priloži Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu);

c) naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne 
biomase so upravičene do podpore, če so del naložbe 
v ureditev objektov za predelavo ali trženje kmetijskih 
pro izvodov, kar je razvidno iz poslovnega načrta. Šteje 
se, da je naložba v pridobivanje toplotne ali toplotne in 
električne energije iz lesne biomase del naložbe v ure-
ditev objekta tudi, če se izvede v drugem objektu in 
se pro izvedena energija uporablja izključno za namen 
objekta za predelavo ali trženje kmetijskih pro izvodov;

č) pri pridobivanju toplotne energije iz biomase 
mora biti surovina za pridobivanje energije lesna bio-
masa oziroma kmetijski pro izvod, pri čemer uporaba žit 
in drugih poljščin, bogatih s škrobom in sladkorjem, ter 
oljnic ni dovoljena.

5. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe so 

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetij-
skih pro izvodov upravičeni naslednji stroški:

a) stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbe-
nih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave 
gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter 
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje 
opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, 
vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-ko-
munikacijsko tehnologijo;

c) prispevek v naravi v skladu z 2. točko 4.2. pod-
poglavja tega javnega razpisa;

č) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.
2. Višina upravičenih stroškov se določi v skladu 

s 95. členom Uredbe na naslednji način:
a) za stroške iz prejšnje točke se uporablja katalog 

stroškov iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih 
priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16, 
v nadaljnjem besedilu: katalog stroškov);

b) upravičeni stroški se določijo do višine stro-
škov, ki so določene v katalogu stroškov iz prejšnje 
podtočke in so navedeni v Seznamu upravičenih stro-
škov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je Priloga št. 3 
tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: Seznam 
upravičenih stroškov). Za stroške, ki so navedeni 
v Seznamu upravičenih stroškov, mora upravičenec 
k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če 
upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja 
višje stroške, kot so določeni v Seznamu upravičenih 
stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov 
upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Seznama 
upravičenih stroškov. Če upravičenec v vlogi za pri-
dobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so nave-
deni v Seznamu upravičenih stroškov, se pri izraču-
nu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti 
iz predložene ponudbe;

c) če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki 
urejajo javno naročanje, in je izvedel javno naročilo pred 
vložitvijo vloge na javni razpis, se pri določitvi višine 
upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega iz-
vajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca 
višja, kot je priznana vrednost iz Seznama upravičenih 
stroškov, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov 
upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz Se-
znama upravičenih stroškov. Če upravičenec v vlogi 
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so 
navedeni v Seznama upravičenih stroškov, se pri izra-
čunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti 
iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;

č) če se naložba nanaša na objekt, ki je vpisan v re-
gister nepremične kulturne dediščine v skladu s predpi-
som o registru kulturne dediščine, se višina upravičenih 
stroškov, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška dela, 
določi na podlagi tržno primerljive pisne ponudbe naj-
manj treh ponudnikov, pri čemer se pri izračunu višine 
upravičenih stroškov upošteva vrednost ponudbe z naj-
nižjo ceno;

d) če stroški niso določeni v Seznamu upraviče-
nih stroškov, mora upravičenec k vlogi na javni razpis 
priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh 
ponudnikov. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se 
upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;

e) ponudbe iz podtočk č) in d) te točke so tržno pri-
merljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudni-
kom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel 
minimalne pogoje, ki jih mora predmet povpraševanja 
vsebovati, da je lahko izbran;

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

3. V skladu z 98. členom Uredbe so upravičeni 
splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo 
in izvedbo naložb iz 1. točke 2. poglavja tega javnega 
razpisa, med katere spadajo:

a) plačila storitev arhitektov, inženirjev in sveto-
valcev;

b) stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnič-
ne dokumentacije;

c) stroški izdelave poslovnega načrta;
č) plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in 

ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivo-
sti, pri čemer so stroški za študije izvedljivosti upravičen 
strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso 
nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe;

d) stroški geodetskih del;
e) stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obr-

tniških del;
f) stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega 

nadzora;
g) stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih 

načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načr-
tovanje;

h) stroški informiranja in obveščanja javnosti v skla-
du s sedemnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

i) stroški sodnega tolmača.
4. V skladu z 98. členom Uredbe višina upravičenih 

splošnih stroškov iz prejšnje točke znaša do vključno 
10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

5. Splošni stroški iz 3. točke tega poglavja so v skla-
du z 99. členom Uredbe upravičeni, če so nastali od 
1. januarja 2014.

6. Neupravičeni stroški
V skladu s 96. členom in 32. členom Uredbe so 

neupravičeni naslednji stroški:
a) stroški za naložbe zunaj območja Republike Slo-

venije;
b) stroški priprave vloge na javni razpis in zahtevka 

za izplačilo sredstev;
c) stroški naložbe, ki se financirajo iz sredstev ope-

rativnih skladov v okviru programov organizacij pridelo-
valcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpo-
stavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih pro izvodov 
in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spre-
menjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 
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z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sad-
ja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki 
se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 
25. 5. 2016, str. 4);

č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
d) DDV, razen če upravičenec ob oddaji vloge na 

javni razpis poda izjavo, da DDV ni izterljiv v skladu 
s predpisi, ki urejajo DDV;

e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške 
garancij;

f) upravne takse;
g) stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in 

opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, av-
torskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk,

h) drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, 
kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obre-
sti, režijski stroški in stroški zavarovanja;

i) stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru 
naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 
razpis, razen splošnih stroškov iz 98. člena Uredbe;

j) stroški nakupa dostavnih in servisnih vozil;
k) gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 

1.000 GVŽ;
l) stroški pro izvodnje bioetanola in biodizla;
m) stroški nakupa rabljene mehanizacije in opre-

me ter
n) stroški iz naslova obratnih sredstev.
7. Združevanje podpor
Združevanje podpor v skladu s 94. členom Uredbe:
a) sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravi-

čencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja 
v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sred-
stev, že prejel sredstva državnega proračuna Republi-
ke Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga 
javna sredstva;

b) ne glede na prejšnjo podtočko se podpora po 
tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov 
lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih 
pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji 
zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 
1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU, drugim odstav-
kom 5. člena Uredbe 1407/2013/EU ter drugimi predpisi, 
ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih 
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske 
unije;

c) upravičenec izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 
podtočk a) in b) tega poglavja z Dokazilom št. D3.1. 
»Že dodeljena javna sredstva za iste vrste upravičenih 
stroškov«, ki je priloga prijavnemu obrazcu;

č) podpora z upravičenimi stroški iz 5. poglavja 
tega javnega razpisa, dodeljena na podlagi Uredbe 
702/2014/EU, se lahko združuje z vsako drugo podporo 
iz naslova državnih pomoči, če se podpora nanaša na 
različne upravičene stroške;

d) pri naložbah v predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložbami iz pod-
točk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa 
se podpora lahko združuje z drugimi pomočmi de mi-
nimis pod pogoji iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 
1407/2013/EU. Upravičenec vlogi na javni razpis pri-
loži Dokazilo št. D3.2. »Zagotovilo, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja 
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po dru-
gih predpisih«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 38. člena Ured-

be se vloge, prispele na javni razpis, ocenjujejo na 
podlagi meril za ocenjevanje vlog, ki so določena 
v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je spre-
jel Organ upravljanja PRP 2014–2020 in je dostopen 
na spletih straneh MKGP: https://www.program-pode-
zelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_
PRP_2014–2020/1_6_Meri la_za_izbor_opera -
cij/Merila_za_izbor_3_SPREMEMBA_PO_SEJI_OS_
marec2017.pdf. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 
30 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk 
do porabe razpisanih sredstev.

2. V skladu s 93.a členom Uredbe se v primeru, če 
ima upravičenec stalno prebivališče ali sedež na obmo-
čju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku 
(Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C, v nadaljnjem 
besedilu: ZTNP-1), vloga na javni razpis, ne glede na 
ostala merila za izbor, oceni z dodatnimi desetimi toč-
kami v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri 
čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri 
doseganju vstopnega praga iz prejšnje točke.

3. Ocenjuje se stanje ob vložitvi vloge na javni razpis 
oziroma načrtovano stanje ob zaključku projekta. Vloge 
se ocenjujejo na podlagi predložene dokumentacije: pri-
javnega obrazca, projekta in ustreznih dokazil ter podat-
kov iz uradnih evidenc. Če za posamezno merilo upravi-
čenec ne priloži vseh podatkov, prilog in dokazil oziroma 
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk.

4. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril za izbor.

8.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec majhne kmetije (sklop A)

Merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije Maksimalno 
št. točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 25
Povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 25
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občin 5
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 5
III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 30
Prednostni sektorji predelave ali trženja 20
Vključenost v sheme kakovosti 10
IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja 5
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Merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije Maksimalno 
št. točk

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10
Inovacije 5
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 15
SKUPAJ 1–5 100

Podrobnejša merila za naložbo, ki jo izvaja nosilec majhne kmetije

Merila Število 
točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 25
1. NAČRTOVANI OBSEG PRIHODKA IZ POSLOVANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA 

ENOTO VLOŽENEGA DELA V KOLEDARSKEM LETU PRED DATUMOM VLOŽITVE ZADNJEGA 
ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV – maksimalno število točk:
Upošteva se načrtovani obseg prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v koledarskem 
letu pred datumom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev na PDM:

25

– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 40.000 eurov do vključno 50.000 eurov prihodka/PDM, 25
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 30.000 eurov do vključno 40.000 eurov prihodka/PDM, 20
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov prihodka/PDM, 16
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov prihodka/PDM, 12
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov prihodka/PDM, 8
– kmetijsko gospodarstvo bo ustvarilo več kot 10.000 eurov prihodka/PDM do vključno 15.000 eurov 
prihodka/PDM.

4

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa, pri 
čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba:

5

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8 5
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3 3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3. 1

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

5

III. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 30
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja kmetijskega pro-
izvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.
Upravičenec v prijavnem obrazcu navede letno količino in delež vhodnih surovin kmetijskih pro-
izvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja v petih letih po zadnjem 
izplačilu sredstev.

20

Delež količine vhodnih surovin iz enega od prednostnih sektorjev za predelavo ali trženja znaša:
– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin 20
– nad 30 do vključno 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin 15
– do vključno 30 odstotni delež vseh vhodnih surovin. 10
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev v Dokazilu 
št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja«, ki 
je priloga prijavnemu obrazcu.

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih pro izvodov, ki so ob vložitvi vloge na javni 
razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti: 

10

– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, 
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti z Dokazilom 
št. D6.4.1 »Kopija certifikata za pro izvode iz shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki 
je priloga prijavnemu obrazcu.
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Merila Število 
točk

IV. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA SODELOVANJA IN 
POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član organizacije pro izvajalcev, zadruge, agrarne ali pašne skupnosti. Članstvo 
v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D8.1. »Potrdilo 
o vključitvi v organizacijo pro izvajalcev« ali Dokazilo št. D8.2. »Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni 
skupnosti« ali Dokazilo št. »D8.3. Potrdilo o članstvu v zadrugi«, ki so priloge prijavnemu obrazcu. 

5

V. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk: 30
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:

Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe, 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe, 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za samostojno naložbo. 5
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. 
podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij, 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, s katero se povečuje 
obseg pro izvodnje, 

6

– ponovna uporaba odpadne vode, 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe s katero se povečuje 
obseg pro izvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. 
podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %, 2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %, 4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %. 6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira (lastne 
vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom vložitve vloge 
na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz podpoglavja 7.1.1 »Naložba prispeva 
k povečanju okoljske učinkovitosti« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. 
podpoglavja tega javnega razpisa.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 1. točke 4.2. 
podpoglavja tega javnega razpisa.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki ureja register 
kulturne dediščine.

8

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_kulturne_dediscine/
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta, 8
– delež lesa pri gradnji objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta,

5

– delež lesa pri gradnji objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta.

3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in 
c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila okoljski prispevek izvedene naložbe iz naslova ureditev 
objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne spremembe in 
prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 
10 točk.
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Merila Število 
točk

2. INOVACIJE – maksimalno število točk: 5
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro izvod. Šteje se, da gre 
za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec do dneva vložitve vloge še ni pro izvajal, pri čemer 
sprememba imena, pakiranja, oblike in kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega pro-
izvoda.

3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE
Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:

15

a) naložba v učinkovito rabo energije:
– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež te 
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo električne in 
toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis v skladu s prvo alinejo podtočke 
b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa priloži Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali 
v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. 
»Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložba v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora delež 
naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo električne in 
toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega javnega razpisa.
V primeru povečanja pro izvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži v skladu s prvo 
alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.1. »Elaborat gradbene 
fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo 
št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine objekta, 12
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 zazidane 
površine objekta,

9

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta.

5

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in podtočkama b) in 
c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje možne ocenitve 
15 točk.

8.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali nosilec do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije (sklop A)

Merila za fizične osebe (kmetije) Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 30 15
Ekonomski učinek javnih sredstev / 15
II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 5
Izobrazba upravičenca 10 5
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin. 5 2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 5 3
IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave ali trženja 10 15
Vključenost v sheme kakovosti 5 10
V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključenost upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja 

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 15 10
Skupaj 100 100
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Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec nosilec kmetije, razen nosilec majhne kmetije, ali no-
silec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se interna stopnja donosnosti, ki se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe 
in je razvidna iz poslovnega načrta:

30 15

a) če gre za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov: 
– ISD več kot 12 % do vključno 15 % 30 15
– ISD več kot 9 % do vključno 12 % 25 13
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 20 11
– ISD več kot 3 % do vključno 6 % 15 10
– ISD do vključno 3 % ali več kot 15 %, 9 9
b) če gre za naložbe v trženje kmetijskih pro izvodov:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 % 30 15
– ISD več kot 5 % do vključno 7 % 25 13
– ISD več kot 3 % do vključno 5 % 20 11
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 15 10
– ISD do vključno 2 % ali več kot 10 %. 9 9

2. EKONOMSKI UČINEK JAVNIH SREDSTEV – maksimalno število točk:
Ekonomski učinek javnih sredstev je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo 
projekta (v nadaljnjem besedilu: NSV) pri 5 odstotni obrestni meri in višino 
zaprošenih nepovratnih sredstev. NSV se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je 
razvidna iz poslovnega načrta.

/ 15

Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen 
dvajsetkratnik razmerja med NSV in zaprošenimi nepovratnimi sredstvi. Če je 
rezultat večji od 10, se dodeli maksimalno število točk (15 točk).
Primer 1:
Ocenjena NSV projekta: 20.000 eurov
Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR
Št. točk = 20 × (20.000 ÷ 60.000) = 7 à 7 točk
Primer 2:
Ocenjena NSV projekta: 2.000 eurov
Zaprošena sredstva: 100.000 eurov
Št. točk = 20 × (2.000 ÷ 100.000) = 0 à 0 točk

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Dokazilo št. D6.10.1. »Overjeno dokazilo 
o končani izobrazbi«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Izobrazba upravičenca: 
– končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) – velja za 
kmetijsko ali s kmetijstvom povezano izobrazbo

10 5

– končana vsaj univerzitetna izobrazba vključno s specializacijo po visokih 
strokovnih programih (7. raven) ter magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)

9 5

– končana vsaj višja izobrazba (6. raven) – velja za kmetijsko ali s kmetijstvom 
povezano izobrazbo

8 4

– končana vsaj višja izobrazba (6. raven) 7 4
– končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) – velja za kmetijsko ali 
s kmetijstvom povezano izobrazbo

6 3

– končana vsaj srednja strokovna izobrazba (5. raven) 5 3
 končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven) – velja za kmetijsko ali 
s kmetijstvom povezano izobrazbo

4 3

– končana vsaj srednja poklicna izobrazba (4. raven) 3 2
– končana vsaj nižja poklicna izobrazba (3. raven) – velja za kmetijsko ali 
s kmetijstvom povezano izobrazbo.
Kot kmetijska ali s kmetijstvom povezano izobrazba se štejejo agro-živilska (vključno 
s čebelarstvom), veterinarska, gozdarska in lesarska izobrazba.

2 1



Stran 1956 / Št. 41 / 28. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa, pri čemer se upošteva občina, v kateri bo izvedena naložba. 

5 2

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8 5 2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3 3 1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3 1 1

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

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja 
kmetijskega pro izvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali 
prašičje meso.
Upravičenec v poslovnem načrtu navede letno količino in delež vhodnih surovin 
kmetijskih pro izvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja 
v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev predelave ali trženja 
znaša:

10 15

– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin 10 15
– nad 30 do vključno 50 odstotni deležem vseh vhodnih surovin 6 10
– do vključno 30 odstotni deležem vseh vhodnih surovin 3 5
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev 
v Dokazilu št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni 
sektorji predelave ali trženja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke b) 2. točke 
16. poglavja tega javnega razpisa.

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih pro izvodov, ki so ob vložitvi 
vloge na javni razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti: 

5 10

– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim 
tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti 
v vlogi na javni razpis z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za pro izvode iz 
shem kakovosti oziroma kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnemu 
obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z drugo alinejo podtočke b) 2. točke 
16. poglavja tega javnega razpisa.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član organizacije pro izvajalcev, zadruge, agrarne ali pašne 
skupnosti. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo št. D8.1. »Potrdilo o vključitvi v organizacijo pro izvajalcev«, Dokazilo 
št. D8.2. »Potrdilo o članstvu v agrarni ali pašni skupnosti« ali Dokazilo št. »D8.3. 
Potrdilo o članstvu v zadrugi«, ki so priloge prijavnemu obrazcu.

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk: 30 30
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:

Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10 10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe, 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe, 3 3



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 41 / 28. 7. 2017 / Stran 1957 

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe
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– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe, 4 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za 
samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 
1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za 
tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, s katero 
se povečuje obseg pro izvodnje; 

6 6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe s katero 
se povečuje obseg pro izvodnje oziroma gre za samostojno naložbo. 

2 2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 
1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %, 2 2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %, 4 4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %. 6 6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz lastnega 
vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno uporabljene 
vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom 
vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz Dokazila 
št. D6.1.1.1. »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za sklop A«, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu. 
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin. 4 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 
1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov. 4 4
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko g) 
1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine:
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, ki 
ureja register kulturne dediščine.

6 6

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen na 
spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_
kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta,

8 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta,

5 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

3 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in 
podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev 
objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje 
možne ocenitve 10 točk.
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Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
2. INOVACIJE – maksimalno število točk:

Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro-
izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec do dneva 
vložitve vloge še ni pro izvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in 
kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega pro izvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega ali 
izpopolnjenega pro izvoda v poslovnem načrtu.

5 10

– upravičenec ima patent ali se z naložbo uvaja nov pro izvod, za katerega 
upravičenec nima patenta ali licence,

5 10

– upravičenec ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen pro izvod. 3 5
3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE

Naložbe, ki prispevajo k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, so:
15 10

a) naložbe v učinkovito rabo energije:
– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo 
električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega 
javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo 
št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. 
podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta 
prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo 
električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega 
javnega razpisa.
V primeru povečanja pro izvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo 
št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. 
podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta 
prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta,

12 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta,

9 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

5 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in 
podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje 
možne ocenitve 15 ali 10 točk.

8.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba (mikro, 
malo in srednje podjetje) (sklop B)

Merila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30
Interna stopnja donosnosti 20 20
Gospodarnost poslovanja 10 10
2. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10 5
Socialni vidik podjetja (socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga) 10 5
3. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 10 5
Koeficient razvitosti občin 5 2
Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 2014–2020 5 3
4. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE 15 25
Prednostni sektorji predelave ali trženja 15 15
Vključenost v sheme kakovosti / 10
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Merila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike Enostavne naložbe 
(Maks. št. točk)

Zahtevne naložbe 
(Maks. št. točk)

5. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE 5 5
Vključitev upravičenca v različne oblike pro izvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja 

5 5

6. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30
Okoljski prispevek izvedene naložbe 10 10
Inovacije 5 10
Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje 15 10
Skupaj 100 100

Podrobnejša merila

Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk 30 30
1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI – maksimalno število točk:

Upošteva se ISD, ki se določi v skladu s Prilogo št. 4 Uredbe in je razvidna iz 
poslovnega načrta:

20 20

a) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik 
posameznik: 
– ISD več kot 12 % do vključno 15 % 20 20
– ISD več kot 9 % do vključno 12 % 17 17
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 14 14
– ISD več kot 3 % do vključno 6 % 11 11
– ISD do vključno 3 % ali več kot 15 %, 9 9
b) če gre za naložbo v predelavo kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zadruga, 
socialno podjetje ali invalidsko podjetje:
– ISD več kot 9 % do vključno 12 % 20 20
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 6 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 12 %, 9 9
c) če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zavod, 
gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali samostojni podjetnik 
posameznik:
– ISD več kot 7 % do vključno 10 % 20 20
– ISD več kot 5 % do vključno 7 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 5 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 10 %, 9 9
č) če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov in je upravičenec zadruga, 
socialno podjetje ali invalidsko podjetje:
– ISD več kot 6 % do vključno 9 % 20 20
– ISD več kot 4 % do vključno 6 % 17 17
– ISD več kot 3 % do vključno 4 % 14 14
– ISD več kot 2 % do vključno 3 % 11 11
– ISD do vključno 2 % ali več kot 9 %. 9 9

2. GOSPODARNOST POSLOVANJA – maksimalno število točk:
Gospodarnost poslovanja je razvidna iz poslovnega načrta. 

10 10

a) če je upravičenec gospodarska družba, zavod, gospodarsko interesno združenje 
ali samostojni podjetnik posameznik:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,15 10 10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,09 do vključno 1,15 8 8
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,06 do vključno 1,09 6 6
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,03 do vključno 1,06 4 4
– gospodarnost poslovanja je do vključno 1,03, 2 2
b) če je upravičenec zadruge, socialna in invalidska podjetja:
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,02 10 10
– gospodarnost poslovanja je več kot 1,00 do vključno 1,02 8 8
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Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,98 do vključno 1,00 6 6
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,96 do vključno 0,98 4 4
– gospodarnost poslovanja je več kot 0,94 do vključno 0,96. 2 2
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s podtočko b) 2. točke 16. poglavja 
tega javnega razpisa.

II. DRUŽBENO SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA – maksimalno število točk: 10 5
1. SOCIALNI VIDIK PODJETJA (SOCIALNO ALI INVALIDSKO PODJETJE ALI 

ZADRUGA) – maksimalno število točk:
Upravičenec je zadruga, socialno podjetje ali invalidsko podjetje.
Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register 
invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

10 5

III. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE – maksimalno število točk: 10 5
1. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN – maksimalno število točk:

Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa, pri 
čemer se upošteva občina, na območju katere bo izvedena naložba:

5 2

– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8 5 2
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3 3 1
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3. 1 1

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

5 3

IV. PROIZVODNA USMERITEV NALOŽBE – maksimalno število točk: 15 25
1. PREDNOSTNI SEKTORJI PREDELAVE ALI TRŽENJA – maksimalno število točk:

Naložba se nanaša na obrat, v katerem se opravlja dejavnost predelave ali trženja 
kmetijskega pro izvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali 
prašičje meso.

15 15

Upravičenec v poslovnem načrtu navede letno količino in delež vhodnih surovin 
kmetijskih pro izvodov iz prejšnjega odstavka, ki bodo predmet predelave ali trženja 
v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev.
Delež količine vhodnih surovin iz enega od prednostnih sektorjev za predelavo ali 
trženja znaša:
– nad 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin 15 15
– nad 30 do vključno 50 odstotni delež vseh vhodnih surovin 10 10
– do vključno 30 odstotni delež vseh vhodnih surovin. 5 5
Upravičenec navede delež količine vhodnih surovin enega od prednostih sektorjev 
v Dokazilu št. D6.1.2. »Podrobnejše vsebine za uveljavljanje merila Prednostni 
sektorji predelave ali trženja«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu s prvo alinejo podtočke b) 2. točke 
16. poglavja tega javnega razpisa.

2. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk:
Naložba se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih pro izvodov, ki so ob vložitvi 
vloge na javni razpis vključeni v najmanj eno od naslednjih shem kakovosti: 

0 10

– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim 
tradicionalnim poimenovanjem),
– izbrana kakovost,
– višja kakovost in
– integrirana pridelava.
Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti v vlogi na javni razpis 
z Dokazilom št. D6.4.1. »Kopija certifikata za pro izvode iz shem kakovosti oziroma 
kopija odločbe o oceni vina«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.
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Merila Število točk 
– enostavne 

naložbe

Število točk 
– zahtevne 

naložbe
Če je upravičenec zadruga ali organizacija pro izvajalcev in se naložba nanaša 
na trženje kmetijskih pro izvodov njenih članov, se točke na podlagi tega merila 
priznajo, če ima certifikat ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, katerih kmetijski pro izvodi se tržijo 
v okviru te naložbe. Upravičenec izkazuje vključenost v sheme kakovosti, ter 
člane, katerih kmetijski pro izvodi se bodo tržili z Dokazilom št. D6.4.2.1. »Kopije 
certifikatov članov« in Dokazilom št. D6.4.2.2. »Seznam članov«, ki sta prilogi 
prijavnemu obrazcu.
Merilo postane obveznost upravičenca v skladu z drugo alinejo podtočke b) 
2. točke 16. poglavja tega javnega razpisa.

V. HORIZONTALNO IN VERTIKALNO POVEZOVANJE – maksimalno št. točk: 5 5
VKLJUČITEV UPRAVIČENCA V RAZLIČNE OBLIKE PROIZVODNEGA 
SODELOVANJA IN POGODBENEGA POVEZOVANJA – maksimalno število točk:
Upravičenec je član branžnih ali medbranžnih organizacij ali združenja zadrug 
ipd. Članstvo v društvih se ne upošteva. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D8.4. »Potrdilo o članstvu v branžni, medbranžni organizaciji, 
združenju zadrug ali drugi podobni organizaciji«, ki je priloga prijavnemu obrazcu.

5 5

VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM – maksimalno število točk: 30 30
1. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE – maksimalno število točk:

Naložba, ki prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti, je:
10 10

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih čistilnih 
naprav):
– naložba predstavlja do vključno 10 % priznane vrednosti naložbe, 2 2
– naložba predstavlja več kot 10 % do vključno 15 % priznane vrednosti naložbe, 3 3
– naložba predstavlja več kot 15 % do vključno 20 % priznane vrednosti naložbe, 4 4
– naložba predstavlja več kot 20 % priznane vrednosti naložbe ali če gre za 
samostojno naložbo.

5 5

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko 
g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode 
za tehnološke namene:
– uporaba, kontrolirana razgradnja ali ponovna uporaba odpadnih snovi; 4 4
– naložbe v zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in emisij; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če je del naložbe, 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje; 

6 6

– ponovna uporaba odpadne vode; 4 4
– z naložbo se zmanjša poraba vode na enoto pro izvoda, če ni del naložbe 
s katero se povečuje obseg pro izvodnje oziroma gre za samostojno naložbo.

2 2

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko 
g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.
c) naložba v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne 
vode:
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode do vključno 10 %, 2 2
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 10 % do vključno 20 %, 4 4
– z naložbo se zmanjša letna porabe vode za več kot 20 %. 6 6
Kot letna poraba vode se šteje voda pridobljena iz javnega vodovoda ali iz 
lastnega vira (lastne vrtine) in ne vključuje padavinske, odpadne ali ponovno 
uporabljene vode.
Izhodiščno stanje za ugotavljanje letne porabe vode je koledarsko leto pred letom 
vložitve vloge na javni razpis, zmanjšanje porabe vode pa je razvidno iz Dokazila 
št. D6.1.1.2. »Podrobnejše vsebine poslovnega načrta za sklop B, ki je priloga 
prijavnemu obrazcu«.
č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin:
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko 
g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.

4 4

d) zmanjševanje količine odpadkov:
– zmanjševanje količine odpadkov.
Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja na podlagi elaborata v skladu s podtočko 
g) 1. točke 4.2. podpoglavja tega javnega razpisa.

4 4
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e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne 
dediščine: 
– objekt je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine v skladu s predpisom, 
ki ureja register kulturne dediščine.

6 6

Register nepremične kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je dostopen 
na spletni strani:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nepremicne_
kulturne_dediscine/.
f) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta,

8 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta,

5 5

– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

3 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in 
podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Upravičenec ne more uveljavljati merila varovanja okolja iz naslova ureditev 
objektov z uporabo večjega deleža lesa, če to uveljavlja v okviru merila podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje 
možne ocenitve 10 točk.

2. INOVACIJE – maksimalno število točk:
Naložba prispeva k uvajanju inovacij, če se z njo uvaja nov ali izpopolnjen pro-
izvod. Šteje se, da gre za nov ali izpopolnjen pro izvod, če ga upravičenec do dneva 
vložitve vloge še ni pro izvajal, pri čemer sprememba imena, pakiranja, oblike in 
kode pro izvoda ne pomeni novega ali izpopolnjenega pro izvoda.
Upravičenec izkazuje inovativnost naložbe s patentom, licenco ali opisom novega 
ali izpopolnjenega pro izvoda v poslovnem načrtu

5 10

– upravičenec ima patent ali se z naložbo uvaja nov pro izvod, za katerega 
upravičenec nima patenta ali licence,

5 10

– upravičenec ima licenco ali se z naložbo uvaja izpopolnjen pro izvod. 3 5
3. PODNEBNE SPREMEMBE IN PRILAGODITEV NANJE

Naložba, ki prispeva k blažitvi in k prilagajanju podnebnim spremembam, je:
a) naložbe v učinkovito rabo energije:

15 10

– naložba iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

6 3

Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo 
električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega 
javnega razpisa.
V primeru uveljavljanja tega merila upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo 
št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. 
podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta 
prilogi k prijavnemu obrazcu.
b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov:
– naložba iz podtočke č) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpisa, pri čemer mora 
delež te naložbe predstavljati vsaj 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Izpolnjevanje tega merila je razvidno iz podpoglavja 7.1.2.1 »Naložbe v pro izvodnjo 
električne in toplotne energije – obnovljivi viri energije« prijavnega obrazca tega 
javnega razpisa.

6 3

V primeru povečanja pro izvodnih kapacitet upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
v skladu s prvo alinejo podtočke b) 4.3. podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo 
št. D6.3.1. »Elaborat gradbene fizike« ali v skladu z drugo alinejo podtočke b) 4.3. 
podpoglavja tega javnega razpisa Dokazilo št. D6.3.2. »Energetski pregled«, ki sta 
prilogi k prijavnemu obrazcu.
c) ureditev objekta z uporabo večjega deleža lesa:
– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,12 m3 lesa na m2 zazidane površine 
objekta,

12 8

– delež lesa pri ureditvi objektov je več kot 0,093 m3 do vključno 0,12 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta,

9 5
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– delež lesa pri ureditvi objektov je od 0,073 m3 do vključno 0,093 m3 lesa na m2 
zazidane površine objekta.

5 3

Izpolnjevanje tega merila se ugotavlja v skladu s podtočko e) 5. točke 2. poglavja in 
podtočkama b) in c) 12. poglavja tega javnega razpisa.
Točke pri posameznih merilih se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči najvišje 
možne ocenitve 15 ali 10 točk.

9. Finančne določbe
1. Splošni finančni pogoji v skladu z 41. členom 

Uredbe so:
a) stopnja javne podpore je 30 odstotkov upraviče-

nih stroškov naložbe in se poveča za:
– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje 

ekološko pridelanih kmetijskih pro izvodov, kar upravi-
čenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi ozi-
roma predelavi kmetijskih pro izvodov v primeru trženja 
kmetijskih pro izvodov oziroma s certifikatom o ekolo-
ški predelavi kmetijskih pro izvodov, če gre za naložbe 
v predelavo kmetijskih pro izvodov. Če je upravičenec 
zadruga ali organizacija pro izvajalcev, ki trži kmetijske 
pro izvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekolo-
ški pridelavi oziroma predelavi kmetijskih pro izvodov 
vsaj 25 odstotkov članov zadruge ali organizacije pro-
izvajalcev,

– 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okolj-
ske učinkovitosti iz 5. točke 2. poglavja tega javnega 
razpisa,

– 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo pro-
izvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit 
živali,

– 5 odstotnih točk za naložbe nosilca dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz pred-
pisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v ob-
močja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: območje OMD) v skladu s pravilni-
kom o OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 
odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi, 
kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je bila vložena v letu 
2017,

– 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, kate-
rih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja 
na problemskih območjih iz priloge št. 9 Uredbe,

– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov;
b) za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov 

v kmetijske pro izvode in naložbe v trženje kmetijskih 
pro izvodov iz lastne pridelave ali predelave se stopnje 
podpore iz prejšnje podtočke lahko seštevajo, vendar 
ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov 
naložbe;

c) za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode, ki se v skladu z Uredbo o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: uredba, ki ureja 
karto regionalne pomoči) izvajajo na območju teritorial-
ne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, se stopnje 
javne podpore iz podtočke a) te točke lahko seštevajo, 
vendar v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU ne 
smejo preseči:

– 45 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je 
upravičenec mikro ali malo podjetje,

– 35 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, če je 
upravičenec srednje veliko podjetje;

č) za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode, ki jih izvajajo mikro ali mala 
podjetja v skladu z uredbo, ki ureja karto regionalne 
pomoči na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Za-
hodna Slovenija, se stopnja javne podpore:

– določi v skladu s podtočko a) te točke, pri čemer 
stopnja javne podpore v skladu s 44. členom Uredbe 
702/2014/EU ne sme preseči 35 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe, če se odločba o pravici do sredstev 
izda do 31. decembra 2017,

– določi v skladu s 44. členom Uredbe 702/2014/EU 
do višine 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, 
če se odločba o pravici do sredstev izda od 1. januarja 
2018 do 31. decembra 2020;

d) za naložbe v predelavo kmetijskih pro izvodov 
v nekmetijske pro izvode, ki jih v skladu z uredbo, ki ureja 
karto regionalne pomoči izvajajo srednje velika podjetja 
na območju teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna 
Slovenija, ne glede na določbe podtočke a) te točke 
stopnja javne podpore, v skladu s 44. členom Uredbe 
702/2014/EU, znaša:

– 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se 
odločba o pravici do sredstev izda do 31. decembra 2017,

– 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se 
odločba o pravici do sredstev izda od 1. januarja 2018 
do 31. decembra 2020;

e) če se upravičencu podpora za naložbo dodeli na 
podlagi Uredbe 702/2014/EU in Uredbe 1407/2013/EU 
in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za 
izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede dis-
kontiranje pomoči v skladu s četrtim odstavkom 7. člena 
Uredbe 702/2014/EU, drugim pododstavkom šestega 
odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z odločbo 
o pravici do sredstev se diskontira celotna vrednost 
dodeljenih sredstev glede na predlagano časovno dina-
miko, pri čemer se uporabi zadnja referenčna obrestna 
mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za fi-
nance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzav-
ne_pomoci/referencne_obrestne_mere/;

f) najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eu-
rov na vlogo. Upravičenci iz podtočk a) in b) 1. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa in mikropodjetja, lahko 
v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podu-
krepa pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore. 
Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko v celotnem pro-
gramskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega jav-
nega razpisa pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore. 
Upravičenci, ki so srednje velika podjetja, lahko v celo-
tnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa 
pridobi največ 5.000.000 eurov podpore;

g) podpora za naložbe v predelavo kmetijskih pro-
izvodov v nekmetijske pro izvode v povezavi z naložbami 
podtočk č) in d) 2. točke 2. poglavja tega javnega razpi-
sa se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska 
pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU;
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h) upravičenec lahko v celotnem programskem ob-
dobju 2014–2020 iz naslova podukrepa tega javnega 
razpisa samo enkrat pridobi podporo za naložbo, ki jo 
izvajajo majhne kmetije;

i) razpoložljiva sredstva, namenjena izvajanju po-
dukrepa v programskem obdobju 2014–2020, so opre-
deljena v Prilogi 1 Uredbe;

j) sredstva, namenjena izvajanju podukrepa, se za-
gotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 
odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini 75 odstotkov.

2. Zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. čle-
nom Uredbe:

a) upravičenec mora v prijavnem obrazcu izkaza-
ti zaprtost finančne konstrukcije, ki omogoča izvedbo 
naložbe;

b) če gre za zahtevne naložbe iz podtočke b) 9. toč-
ke 2. poglavja tega javnega razpisa, upravičenec izka-
že zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnje podtočke 
z izjavo banke. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo št. D4.3. »Izjava banke o izvedljivosti naložbe«, 
ki je priloga prijavnemu obrazcu;

c) finančno sposobnost upravičenca za kritje stro-
škov izvedbe naložbe nad 1.000.000 eurov priznane 
vrednosti lahko oceni ARSKTRP s pomočjo izvedenca 
v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

10. Javni razpis
V skladu s prvim odstavkom 91. člena Uredbe se 

sredstva za podukrep razpišejo z zaprtim javnim razpi-
som v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 51. člena 
zakona, ki ureja kmetijstvo.

V skladu z drugim odstavkom 91. člena Uredbe se 
oddaja vlog na javni razpis začne 21. avgusta 2017 in 
se zaključi 30. novembra 2017.

V skladu s tretjim odstavkom 91. člena Uredbe 
MKGP na spletni strani objavi razpisno dokumentacijo 
za izvedbo javnega razpisa, Navodila za izpolnjevanje 
prijavnih obrazcev pa se objavijo na spletnih straneh 
ARSKTRP in MKGP.

11. Vložitev vloge na javni razpis
V skladu z 92. členom Uredbe:
a) vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
b) se upravičenec pred elektronsko vložitvijo vloge 

iz prejšnje podtočke prijavi pri ARSKTRP;
c) ARSKTRP za elektronsko izpolnjevanje vloge iz 

prejšnje podtočke vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upra-
vičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v in-
formacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov 
pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni 
obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;

č) prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom 
številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna 
dokumentacija;

d) prijavni obrazec, ki je vnesen v informacijski 
sistem ARSKTRP, je potrebno natisniti ter z izpisom 
številke dokumenta in podpisom upravičenca, skupaj 
s prilogami poslati priporočeno na naslov: Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, ali oddati na vložišču 
ARSKTRP. Vzorec etikete za naslavljanje vloge na jav-
ni razpis je v Prilogi št. 1 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa;

e) na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas 
(ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, 

ter naslov in oznaka javnega razpisa »3. javni razpis za 
podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje 
oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2017 za 
kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, 
mala in srednja podjetja«;

f) podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v ele-
ktronski sistem se objavijo na spletni strani MKGP in 
ARSKTRP;

g) predračuni in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca.

12. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 37. členom Uredbe so obvezne priloge, ki 

jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis in brez 
katerih se v skladu z 52. členom zakona, ki ureja kmetij-
stvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:

a) poslovni načrt iz podtočke b) 6. točke 4.1. podpo-
glavja tega javnega razpisa, razen za naložbo, ki jo izvaja 
nosilec majhne kmetije v skladu s podtočko g) 6. točke 
4.1. podpoglavja tega javnega razpisa;

b) PZI ter popis materiala in del, če se naložba nana-
ša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta 
v skladu s predpisi s področja graditve objektov;

c) opis stanja pred naložbo, fotografije dejanskega 
stanja zemljišča, tloris novega objekta in opis naložbe, iz 
katerega je razviden namen naložbe v ureditev objekta, 
če se naložba nanaša na ureditev enostavnega in nezah-
tevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve 
objektov;

č) fotografije dejanskega stanja objekta, tloris obsto-
ječega objekta in opis naložbe, iz katerega je razviden 
namen naložbe, če se naložba nanaša na nakup opreme;

d) pogodba in soglasje iz podtočke a) 1. točke 4.2. 
podpoglavja tega javnega razpisa.

13. Obravnava vloge na javni razpis
1. V skladu s prvim odstavkom 93. člena Uredbe se 

obravnava vlog začne s preveritvijo njene popolnosti. Če 
je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja 
pozove k dopolnitvi vloge. Za datum in čas prejema do-
polnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne 
oddaje dopolnjene vloge. Po prejemu dopolnitve se vloga 
na javni razpis ponovno pregleda.

2. V skladu z drugim odstavkom 93. člena Uredbe 
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva 
pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev 
na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu 
pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

3. V skladu s tretjim odstavkom 93. člena Uredbe se 
vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril 
iz 8. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo 
vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje 
za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. 
Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk iz 2. točke 
8. poglavja tega javnega razpisa, se izberejo tiste, ki do-
sežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni 
razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali 
ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se v skladu s četrtim odstavkom 
93. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na pod-
lagi ponderiranja meril za izbor vlog na naslednji način:

– ekonomski vidik naložbe 35 %;
– družbeno socialni vidik naložbe 7 %;
– geografski vidik naložbe 8 %;
– pro izvodna usmeritev naložbe 15 %;
– horizontalno in vertikalno povezovanje 10 %;
– prispevek k horizontalnim ciljem: okoljski prispevek 

izvedene naložbe, inovacije in podnebne spremembe 
25 %.
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5. V skladu s petim odstavkom 93. člena Uredbe se 
vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne 
pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva 
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.

14. Odločba o pravici do sredstev
1. V skladu s šestim odstavkom 93. člena Uredbe 

se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do 
sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

2. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se 
vloga na javni razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, 
če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za 
izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.

3. Če se pomoči dodeli po pravilu de minimis v skla-
du z Uredbo 1407/2013/EU, se v skladu s sedmim od-
stavkom 93. člena Uredbe v izreku odločbe o pravici do 
sredstev navede višina pomoči, ki je dodeljena po pra-
vilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 
1407/2013/EU.

15. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo

1. Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev mora-
jo biti v skladu s 102. členom Uredbe izpolnjeni naslednji 
pogoji:

a) sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upra-
vičenca za izplačilo sredstev;

b) zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec 
ali njegov pooblaščenec, kot to določata tretji in četrti 
odstavek 92. člena Uredbe, in ga pošlje na ARSKTRP, 
razen zahtevka za predplačilo iz 4.3. podpoglavja prijav-
nega obrazca tega javnega razpisa, ki se vloži v fizični 
obliki na naslov Agencije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, Ljub ljana;

c) v primeru enega zahtevka za izplačilo sredstev 
mora biti naložba pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev zaključena in plačani vsi računi. V primeru 
dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev, mora biti 
zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebin-
sko oziroma tehnološko celoto. Če se naložba oziroma 
del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka za izpla-
čilo sredstev, se mora uporabljati v skladu z namenom, 
za katerega so bila sredstva dodeljena;

č) če gre za naložbe v ureditev objektov, morajo biti 
gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne 
dediščine in varstvo okolja;

d) upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev 
priložiti naslednja dokazila:

– originalne izvode računov, elektronske in e-ra-
čune,

– izjavo o neizterljivosti DDV, če upravičenec uve-
ljavlja DDV kot upravičen strošek. Upravičenec priloži 
Dokazilo št. D7 »Uveljavitev DDV kot upravičenega stro-
ška«, ki je priloga k prijavnemu obrazcu,

– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški 
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen 
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska 
pogodba),

– če gre za gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih 
objektov mora upravičenec priložiti končno gradbeno 
situacijo, ki jo potrdijo nadzornik, izvajalec del in upra-
vičenec,

– v primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito 
opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preve-
riti (oprema, do katere po končani investiciji med kon-
trolo na kraju samem ni več možnega dostopa), je zah-
tevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v času vgra-
dnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet 
vgradnje,

– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, 
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba 
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne 
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma doba-
vitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, 
da je kopija enaka originalu,

– v primeru naložb v opremo mora upravičenec 
priložiti račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je 
razvidna vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
nazivna moč,

– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške,

– izjavo, da se naložba uporablja v skladu z name-
nom, za katerega so bila sredstva dodeljena, če se na-
ložba ali del naložbe uporablja pred vložitvijo zahtevka 
za izplačilo sredstev;

e) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki 
lastnega dela in lastnega lesa upravičenca mora upra-
vičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti popis 
izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani:

– Kmetijsko gozdarske zbornice Republike Slove-
nije (v nadaljnjem besedilu: KGZS), (velja za gradnjo 
enostavnih ali nezahtevnih objektov),

– ZGS (velja za gozdarstvo – posek lesa),
– odgovornega projektanta (velja za gradnjo objek-

tov);
f) če gre za naložbe v ureditev zahtevnih ali manj 

zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo gradi-
tev objektov, mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev imeti pravnomočno uporabno dovolje-
nje in projekt izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: PID). 
PID in uporabno dovoljenje mora upravičenec hraniti na 
kraju samem, ter ju predložiti na zahtevo ARSKTRP;

g) če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi 
objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-
tov zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora upravičenec 
zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravno-
močno uporabno dovoljenje za ta objekt;

h) če je upravičenec kandidiral za pridobitev sred-
stev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu 
s področno zakonodajo;

i) če gre za naložbe v ureditev objektov, mora upra-
vičenec voditi in hraniti knjigo obračunskih izmer, ki 
mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja gra-
ditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna, če 
upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot 
so npr. pleskanje, fasadarska dela itd. Če so obrtniška 
dela del ureditve objektov, je vodenje in hramba knjige 
obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer 
mora upravičenec hraniti na kraju samem ter jo predlo-
žiti na zahtevo ARSKTRP;

j) v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obli-
ki lastnega lesa ARSKTRP pridobi dokazilo o poseku 
lesa iz lastnega gozda. Kot dokazilo o poseku lesa iz 
lastnega gozda upravičenca se šteje odločba ZGS 
v skladu s predpisom, ki ureja gozdove ali predpisom, 
ki ureja sanacijo žledu in kopijo obrazca »Kontrola 
sečišč (izvedba odločbe)«, ki jo ARSKTRP pridobi po 
uradni dolžnosti;

k) na podlagi vloženega popolnega zahtevka za 
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena 
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun 
upravičenca;

l) če je strošek naložbe določen v Seznamu upra-
vičenih stroškov, upravičenec ob zahtevku za izplačilo 
sredstev predloži račun. Če strošek ni določen v Se-
znamu upravičenih stroškov, se zahtevku za izplačilo 
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sredstev priložijo tri tržno primerljive ponudbe v skladu 
s podtočko e) 2. točke 5. poglavja tega javnega raz-
pisa;

m) računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca;

n) upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa ra-
zvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja.

2. V skladu s prvim odstavkom 104. člena Ured-
be upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo v skladu 
s časovno dinamiko, opredeljeno v odločbi o pravici do 
sredstev. Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje 
na datum, opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
lahko upravičenec predlaga spremembo časovne dina-
mike vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev po izdaji 
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za 
izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo 
časovne dinamike vlaganja zahtevkov za izplačilo dolo-
čene v odločbi o pravici do sredstev v skladu s 54. čle-
nom zakona, ki ureja kmetijstvo. ARSKTRP lahko po-
daljša rok za vložitev zahtevka do največ 12 mesecev, 
vendar ne več kot do datuma vložitve zadnjega zah-
tevka za izplačilo sredstev, ki je določen v 7. točki tega 
poglavja tega javnega razpisa.

4. V skladu s tretjim odstavkom 39. člena Uredbe 
lahko upravičenec na posamezno vlogo vloži največ:

– tri zahtevke za izplačilo sredstev, če gre za zah-
tevne naložbe;

– dva zahtevka za izplačilo sredstev, če gre za 
enostavne naložbe, razen za naložbe majhnih kmetij 
iz podtočke f) 6. točke 4.1. podpoglavja tega javnega 
razpisa, pri katerih lahko upravičenec vloži en zahtevek 
za izplačilo sredstev.

5. Poleg pogojev iz 1. do 4. točke tega poglavja 
mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za iz-
plačilo sredstev v skladu s prvim odstavkom 39. člena 
Uredbe izpolnjevati naslednje pogoje:

a) predložitvi mora izjavo o vključitvi naložbe v upo-
rabo;

b) imeti mora živilski obrat, vpisan v register obratov 
v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo in odobritev 
obratov na živilskem področju;

c) če gre za upravičenca iz podtočk a) ali b) 1. točke 
3. poglavja tega javnega razpisa, ki uveljavlja podporo 
za naložbo, ki je povezana z opravljanjem dopolnilne 
dejavnosti, mora priložiti dovoljenje za opravljanje do-
polnilne dejavnosti;

č) imeti mora certifikat o ekološki predelavi kmetij-
skih pro izvodov v skladu s predpisom, ki ureja ekolo-
ško pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, 
če uveljavlja višjo stopnjo podpore v skladu s prvo 
alinejo podtočke a) 1. točke 9. poglavja tega javnega 
razpisa. Če je upravičenec zadruga ali organizacija pro-
izvajalcev, ki trži kmetijske pro izvode svojih članov, mora 
imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi 
kmetijskih pro izvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge 
ali organizacije pro izvajalcev;

d) pri naložbi v pro izvodnjo električne ali toplotne 
energije je do vložitve zadnjega zahtevka obvezna vgra-
dnja števca porabe električne ali toplotne energije;

e) pri naložbi iz podtočk a) do c) 5. točke 2. poglavja 
tega javnega razpisa, razen pri naložbi v zmanjšanje iz-
pustov in varčevanja z vodo, vključno z uporabo recikli-

rane vode za tehnološke namene, je obvezna vgradnja 
števcev vode ali števcev odpadne vode;

f) pri naložbi v pro izvodnjo toplotne energije iz malih 
in srednjih kurilnih naprav mora predložiti izjavo pro-
izvajalca kurilne naprave, iz katere mora biti razvidno, 
da kurilna naprava ne presega mejne vrednosti emisij 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz 
malih in srednjih kurilnih naprav;

g) izpolniti mora obveznost iz merila Prednostni 
sektorji predelave ali trženja oziroma Vključenost v she-
me kakovosti ter Gospodarnost poslovanja iz 8. poglavja 
tega javnega razpisa, če je pri ocenjevanju vloge na jav-
ni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.

6. Upravičenec lahko skladu s 105. členom Uredbe 
uveljavlja predplačilo v znesku do vključno 30 odstot-
kov vrednosti javne podpore, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

a) predplačilo se ne uveljavlja za naložbe, ki jih iz-
vedejo nosilci majhnih kmetij iz podtočke f) 6. točke 4.1. 
podpoglavja tega javnega razpisa;

b) vložitev zahtevka za predplačilo mora upra-
vičenec napovedati v vlogi na javni razpis. Zahtevek 
za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev;

c) upravičenec lahko uveljavlja predplačilo 
v 30 dneh od prejema odločbe o pravici do sredstev 
z vložitvijo zahtevka za predplačilo. Zahtevku za pred-
plačilo mora priložiti bančno garancijo v višini 100 od-
stotkov zneska predplačila, kot to določa prvi odstavek 
63. člena Uredbe 1305/2013/EU;

č) bančna garancija mora biti veljavna še vsaj šest 
mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sred-
stev, katerega vrednost je večja od višine predplačila;

d) bančna garancija se lahko sprosti, ko so iz-
polnjeni pogoji iz drugega odstavka 63. člena Uredbe 
1305/2013/EU;

e) bančna garancija se zaseže delno ali v celoti, 
če pred potekom bančne garancije niso bila predložena 
ustrezna dokazila o nastanku stroškov v skladu s petim 
odstavkom 102. člena Uredbe oziroma, če dokazila 
o nastanku stroškov niso predložena v višini izplačane-
ga predplačila;

f) če upravičenec v skladu s 54. členom zako-
na, ki ureja kmetijstvo, vloži obrazložen zahtevek za 
spremembo časovne dinamike vlaganja zahtevkov za 
izplačilo sredstev, določene v odločbi o pravici do sred-
stev, mora v primeru, da je pridobil predplačilo, ki ga je 
zavaroval z bančno garancijo in ta še ni bila sproščena, 
zahtevku za spremembo časovne dinamike predložiti 
tudi podaljšano bančno garancijo;

g) podrobnejši postopek glede zavarovanja pred-
plačila z bančno garancijo je opredeljen z Uredbo o iz-
vajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, pove-
zanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni 
list RS, št. 52/09) in IV. poglavjem Delegirane Ured-
be 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 ob-
računov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 
28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi 
izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami 
in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11).

7. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe 
je datum vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sred-
stev 28. julij 2020.
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16. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev

1. V skladu s 106. členom Uredbe mora upraviče-
nec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje 
obveznosti:

a) podprta naložba se mora uporabljati za namen 
podukrepa še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev;

b) podprta naložba se v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU ne sme premestiti iz Evropske unije pet 
let od zadnjega izplačila sredstev;

c) mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, še najmanj 
pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

č) mora omogočiti dostop do dokumentacije o na-
ložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju samem 
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vre-
dnotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim nad-
zornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;

d) mora izpolnjevati zahteve glede označevanja 
vira sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom 
102. člena Uredbe pet let po zadnjem izplačilu sredstev, če 
upravičena vrednost naložbe znaša najmanj 50.000 eurov.

2. Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravi-
čenec v skladu s 40. členom Uredbe po zadnjem izpla-
čilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:

a) najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 
izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov pro-
izvodnih zmogljivosti kmetijskega gospodarstva oziroma 
živilskega obrata načrtovanih v poslovnem načrtu, pri 
čemer se upoštevajo vhodne surovine za predelavo 
ali trženje kmetijskih pro izvodov na ravni kmetije ali 
živilskopredelovalnega obrata, v katerem se izvaja na-
ložba. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije 
iz podtočke f) 5. točke 4.1. podpoglavja tega javnega 
razpisa. Podatki o količini vhodnih surovin za predelavo 
ali trženje kmetijskih pro izvodov se ugotavljajo iz knjigo-
vodstva, ki ga upravičenec vodi po dejanskih prihodkih 
in odhodkih, ki vključuje tudi knjigovodstvo po metodolo-
giji FADN. Če upravičenci iz podtočk a), b) ali c) 1. točke 
1. poglavja tega javnega razpisa vodijo knjigovodstvo po 
normiranih odhodkih, se podatki o vhodnih surovinah 
ugotavljajo na podlagi internih dobavnic ali prevzemnih 
blokov za surovine iz lastne pridelave oziroma seznama 
nabavljenih količin iz prejetih računov, iz katerih je razvi-
dna količina vhodnih surovin;

b) če je upravičenec, ki ni nosilec majhne kmetije, 
pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz 
naslova merila:

– Prednostni sektorji predelave iz 8. poglavja tega 
javnega razpisa, mora pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev zagotavljati delež vhodnih surovin iz prednostnega 
sektorja predelave ali trženja glede na skupno količino 
vhodnih surovin najmanj v višini, ki ga je načrtoval v po-
slovnem načrtu,

– Vključenost v sheme kakovosti iz 8. poglavja tega 
javnega razpisa, mora pet let po zadnjem izplačilu sred-
stev imeti certifikat za shemo kakovosti, za katero je 
pridobil dodatne točke ali odločbo o oceni vina. Če 
je upravičenec zadruga ali organizacija pro izvajalcev, 
mora pet let po zadnjem izplačilu sredstev imeti certifikat 
ali odločbo o oceni vina najmanj 50 odstotkov članov 
zadruge ali organizacije pro izvajalcev, katerih kmetijski 
pro izvodi se tržijo v okviru te naložbe;

c) upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, mora zagotavljati gospodarnost 
poslovanja, vsaj v višini kot je opredeljena v poslov-
nem načrtu, še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu 
sredstev;

č) obveznost vodenja knjigovodstva mora izpol-
njevati pet koledarskih let od datuma zadnjega izpla-
čila sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva 
v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora 
voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN in zagotoviti 
standardno obdelavo podatkov. Standardno obdelane 
podatke mora vsako leto do 31. marca poslati na MKGP;

d) če gre za naložbo v trženje kmetijskih pro izvodov, 
ki jo izvaja zadruga ali organizacija pro izvajalcev, mora-
jo biti njeni člani, katerih kmetijski pro izvodi se tržijo, 
vpisani v RKG še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 
Zadruga oziroma organizacija pro izvajalcev mora voditi 
seznam članov, katerih kmetijski pro izvodi se tržijo. Se-
znam članov je priloga poročila iz podtočke f) te točke;

e) če je upravičenec ob vložitvi vloge na javni raz-
pis izpolnjeval pogoje za mladega kmeta in je iz tega 
naslova pridobil večji delež podpore, mora biti še pet let 
po zadnjem izplačilu sredstev vpisan kot nosilec kmetij-
skega gospodarstva;

f) mora o izpolnjenih obveznostih iz podtočk a), 
b), d), e) in g) te točke ter o učinkih naložbe v skla-
du s 103. členom Uredbe poročati za naslednjih pet 
celotnih koledarskih let po izplačilu sredstev. Poročilo 
se predloži na obrazcu iz Priloge št. 2 javnega razpisa 
in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. 
Obrazec se objavi na spletni strani ASKTRP;

g) naložbe iz podtočke d) 2. točke 2. poglavja tega 
javnega razpisa morajo še vsaj pet let po zadnjem iz-
plačilu sredstev zagotavljati vsaj deset odstotno zmanj-
šanje porabe energije na ravni objekta glede na stanje 
v koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtev-
ka za izplačilo sredstev;

h) upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, mora vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki 
urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike še najmanj 
pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev. Če 
gre za upravičenca iz podtočke b) 1. točke 3. poglavja 
tega javnega razpisa, vloži zbirno vlogo nosilec kmetije;

i) podrobnejša navodila glede posredovanja obde-
lanih knjigovodskih podatkov se objavijo na spletni strani 
MKGP in ARSKTRP.

3. V skladu s 107. členom Uredbe se:
a) podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva, 

objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 
113. členom Uredbe 1306/2013/EU;

b) na spletni strani MKGP objavijo podatki o firmi in 
sedežu pravne osebe ter višini dodeljene pomoči v skla-
du drugim odstavkom 9. člena Uredbe 702/2014/EU.

17. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se s prvim odstavkom 108. člena Ured-

be izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 
809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je odgovorna AR-
SKTRP.

2. V skladu z drugim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter v skladu s 1. točko 51. člena Uredbe 809/2014/EU 
ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pred izdajo 
odločbe o pravici do sredstev.

3. V skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 
ter prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU 
lahko MKGP preverja pravilnost izvajanja podukrepa.

4. V skladu s četrtim odstavkom 108. člena Uredbe 
se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu 
s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 
809/2014/EU in 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo. 
Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena 
v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.

5. V skladu s petim odstavkom 108. člena Uredbe 
se določba prejšnje točke ne uporablja v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
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6. V skladu s prvim odstavkom 109. člena Ured-
be se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

7. V skladu z drugim odstavkom 109. člena Uredbe 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec ali 
njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti 
in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena 
oseba to zmožna storiti.

8. V skladu s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe 
se kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in objektov 
v primeru požara in drugih škodnih dogodkov ne šteje 
za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka 
tega člena. V tem primeru mora upravičenec predmet 
podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v na-
sprotnem primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena 
sredstva.

9. V skladu s četrtim odstavkom 109. člena Uredbe 
o višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in na 
podlagi prejetih dokazil izda odločbo.

10. V skladu s šestim odstavkom 108. člena Ured-
be, izda ARSKTRP v primerih kršitev obveznosti, ki zah-
tevajo vračilo sredstev, upravičencu odločbo v skladu 
s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. U014-12/2017/1 Ob-2754/17

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljub ljana, 
Dunajska cesta 22, na podlagi prvega odstavka 66. čle-
na Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 
90/12 – ZdZPVHVVR) in 3. člena Uredbe o mreži javne 
veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih vete-
rinarjev (Uradni list RS, št. 54/08; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne 

veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali na območju 
upravne enote Šentjur pri Celju, ki se financira  

iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo ra-
stlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: UVHVVR).

II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za 

območje občin Šentjur pri Celju in Dobje, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvaja-

nje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj 
živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki 
se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in 
se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje 
posebnih koncesij;

– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski 
organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdra-
vstvenega varstva živali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugo-
toviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene 

po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja in se 
sklepa za obdobje do 30. septembra 2020.

IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veteri-
narske organizacije, ki:

– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu 
s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veteri-
narske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za 
veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali vete-
rinarsko kliniko (Uradni list RS, št. 35/03, 3/04, 75/04 in 
65/08). V primeru podružnic velja navedeni pogoj glede 
verifikacije tudi za podružnice;

– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja 
z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih začetih 
300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne 
živali na območju, ki ga uveljavljajo (seznam kmetijskih 
gospodarstev je kot priloga tega razpisa objavljen na 
spletnih straneh UVHVVR, http://www.uvhvvr.gov.si/). 
Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti priznano po-
klicno kvalifikacijo, če ni študiral v Republiki Sloveniji, in 
obvladati osnovno raven slovenskega jezika. V primeru, 
da se bodo na javni razpis prijavile tudi tiste veterinarske 
organizacije, ki so bile v letu 2010 že izbrane za koncesi-
onarja po javnem razpisu UVHVVR, za dodelitev konce-
sije glede zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstve-
nega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 27, z dne 2. 4. 
2010, morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje 
za katerega so že bile izbrane, poleg tega pa tudi še za 
območje upravne enote Šentjur pri Celju;

– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na 
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto, ne glede na 
proste delovne dni;

– v primeru, da so bile v letu 2010 že izbrane za 
koncesionarja po javnem razpisu UVHVVR, za dodeli-
tev koncesije glede zagotavljanja najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slo-
venije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 27, 
z dne 2. 4. 2010, jim v času prijave na ta javni razpis 
koncesija ni odvzeta (upoštevajo se izvršljive odločbe).

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

V. Prijava
Prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na 

območju upravne enote Šentjur pri Celju na obrazcih, 
ki so kot priloga sestavni del tega razpisa. Obrazci so 
objavljeni na spletnih straneh UVHVVR (http://www.uv-
hvvr.gov.si):

1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 

objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam vete-
rinarjev);

3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočni-
kov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Se-
znam veterinarskih pomočnikov);

4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev-navedba 
delovnih izkušenj na področju veterinarstva za veterinar-
je (izpolnjen obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev);

5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je štu-
diral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne 
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organiza-
cije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu 
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij 
veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);

6. prijava območja, kjer želi veterinarska organi-
zacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, 
z navedbo območja občin/e oziroma upravne enote (v 
primeru uveljavljanja za območje cele upravne enote) 
(izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja);
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7. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane 
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in pre-
iskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: na-
vedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo na 
sedežu tekom delovnega časa od ponedeljka do petka 
in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu 24 ur 
skozi celo leto ne glede na proste delovne dni in izja-
va glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega 
časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali (izpolnjen 
Obrazec 7 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske 
dejavnosti);

8. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob 
pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na 
območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 
8 – Odzivni čas);

9. izjava glede višine popusta na ceno režijske ure, 
če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpolnjen 
Obrazec 9 – Popust na ceno režijske ure);

10. interni akt o organizaciji delovanja v primeru 
pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zašči-
tnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja 
(izpolnjen Obrazec 10 – Obvladovanje kriznih situacij);

11. navedba številke koncesijske pogodbe za opra-
vljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba skle-
njena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če 
ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to 
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen 
Obrazec 11 – DDD).

Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do 
vključno 11 skupaj z zahtevanimi dokazili.

Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča 
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.

VI. Izbor
Za posamezno območje občin bo izbrana tista vete-

rinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo 
zbrala največ točk po prednostnih merilih iz VII. In VIII. 
točke tega razpisa.

Prijavo se bo ovrednotilo tako, da ima prednost 
veterinarska organizacija, ki lahko zagotovi izvajanje 
veterinarskih dejavnosti na območju cele upravne eno-
te, ob upoštevanju prednostnih meril iz VII. točke tega 
razpisa.

Če kandidira za isto območje občin/e več prijavite-
ljev, se izbira veterinarske organizacije izvede glede na 
večji seštevek točk po prednostnih merilih iz VIII. točke 
tega razpisa.

Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila 
točk UVHVVR pozove prijavitelje, ki kandidirajo na istem 
območju, da predložijo sporazum o določitvi območja po 
posameznih občinah. Če v 30 dneh od poziva stranke 
ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko 
organizacijo za območje posamezne občine glede na 
kadrovske zmogljivosti, njeno bližino in dostopnost kot 
je ovrednoteno v tem javnem razpisu.

Če bi del območja upravne enote ostal izvzet, mora 
veterinarska organizacija, ki uveljavlja ostalo območje 
upravne enote in izpolnjuje kadrovske pogoje za celo-
tno območje upravne enote, prevzeti območje celotne 
upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno ob-
močje ne izpolnjuje, UVHVVR določi drugo najbližjo 
veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.

VII. Prednostna merila po četrtem odstavku 3. čle-
na Uredbe

Pokritje večjega območja, za katerega se prijavlja 
in izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne 
seštevajo):

– za območje cele upravne enote Šentjur pri Celju: 
12 točk;

– za območje 1 občine: 6 točk.

VIII. Prednostna merila za območje upravne enote 
po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju 
pogojev se točke iz posameznih podtočk seštevajo):

1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije
– kdor ima sedež veterinarske organizacije ali njene 

podružnice znotraj upravne enote: 2 točki;
2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko 

gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od 
klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo na 
območju, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje (točke 
iz posameznih alinej se ne seštevajo)

– prihod do 90 min v času od 7.–15. ure samo od 
ponedeljka do petka: 1 točka;

– prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, 
nedelje in prazniki: 3 točke;

3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske de-
javnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi 
se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih 
alinej se seštevajo)

– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem 
telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne 
dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev);

– dosegljivost veterinarja na sedežu ambulante te-
kom delovnega časa od ponedeljka do petka: 1 točka;

4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke 
iz posameznih alinej se seštevajo)

– interni akt o organizaciji delovanja v primeru poja-
va in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in 
števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali 
(če ga prijavitelj predloži): 1 točka;

– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavno-
sti (če obstaja): 2 točki;

5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se sešte-
vajo, najvišji možen seštevek vseh točk je 3)

a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem po-
gojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s pol-
nim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID 
za celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje po-
goje), ki je:

– zaposlen s polnim delovnim časom: 1,5 točke;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-

nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomoč-

nika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-

nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke 

iz posameznih alinej se ne seštevajo)
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 do vključno 15 let: 3 točke;
– nad 15 let do vključno 20 let: 2 točki;
– nad 20 let: 1 točka.
Upošteva se skupno povprečje vseh zaposlenih 

veterinarjev na dan objave razpisa.
7. osnove za izračun cene za opravljanje veterinar-

skih dejavnosti iz javnega razpisa
Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske 

ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 
0,5 točke vendar največ 5 točk.

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega 
razmerja.

Veljavna cena režijske ure po ceniku UVHVVR za 
leto 2017 je 34,81 EUR za veterinarja in 17, 72 EUR za 
veterinarskega pomočnika.

8. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja 
za vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene 
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z veterinarskimi organizacijami za izvajanje javne vete-
rinarske službe

– začasen odvzem koncesije (delno ali v celoti) v za-
dnjih petih letih: manj 5 točk.

IX. Razpisna dokumentacija: seznam občin s šte-
vilom registriranih kmetijskih gospodarstev, ki so redile 
rejne živali, razen rib in čebel, v letu 2016, ter obrazci 
za prijavo, so objavljeni na spletnih straneh UVHVVR 
(http://www.uvhvvr.gov.si/). Zainteresirani prijavitelji lah-
ko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi 
v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključ-
no 8. 8. 2017.

X. Rok javnega razpisa
Rok prijave je odprt do dne 9. 8. 2017. V primeru pri-

poročene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo 
poslane do izteka dneva 9. 8. 2017, v primeru osebne do-
stave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, Ljub ljana 
pa morajo biti prijave vložene do vključno dne 9. 8. 2017, 
do 14. ure.

Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnje-

ne v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev 
vloge.

XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na javni 
razpis

Prijava mora vsebovati ustrezno izpolnjene, podpisa-
ne in žigosane obrazce, kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije. Obrazci morajo slediti po številčnem vrstnem redu.

Prijava z obrazci mora biti povezana z vrvico in zape-
čatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno 
odvzemati ali dodajati novih.

Zahtevane priloge k obrazcem morajo biti priložene 
k prijavi ločeno, prav tako v vezani obliki in označene kot 
priloga z navedbo številke obrazca h kateremu se prila-
gajo.

UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanj-
kljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.

Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo 
prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne 
veterinarske službe na območju upravne enote Šentjur pri 
Celju«, na naslov: Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljub ljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena 
kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja za predčasno od-
piranje prijave ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravi-
co odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz 

prejšnje točke, bo v prostorih UVHVVR (6. nadstropje, 
soba 607), Dunajska cesta 22 v Ljub ljani, dne 11. 8. 2017 
ob 10. uri.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ozi-
roma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo 
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja
Prijaviteljem bo odločba vročena v roku 15 dni po 

ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 

na tel. 01/300-13-09, vsak dan v času trajanja razpisa 
od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan, mag. 
prav., v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., 
tel. 01/300-13-02).

UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih poprav-
kov tega javnega razpisa.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano,  
veterinarstvo in varstvo rastlin

Št. 430-44/2017-1 Ob-2756/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 1504/8, v izmeri 433 m2, k.o. 2262 – Kal 

nad Kanalom, predmetna nepremičnina je po planu 
občine opredeljena delno kot območje stavbnih ze-
mljišč (25 m2) in delno kot območje kmetijskih zemljišč 
(408 m2). Izklicna cena za nepremičnino skupno zna-
ša 6.139,00 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki 
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znaša 
427,00 EUR (z 22 % DDV) oziroma 350,00 EUR (brez 
22 % DDV), za del nepremičnine, ki je po planu oprede-
ljena kot kmetijsko zemljišče pa znaša 5.712,00 EUR. 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 154,94 EUR (z 
22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno s stvarno služno-
stjo (ID omejitve 17951512).

Zaporedna št. 2
parc. št. 609/14, v izmeri 2343 m2, k.o. 464 – Belski 

vrh, predmetna nepremičnina je po planu občine opre-
deljena delno kot območje stavbnih zemljišč (258 m2) 
in delno kot območje kmetijskih zemljišč (2085 m2), na 
zemljišču stoji objekt (stavba št. 193), ki se prodaja sku-
paj z zemljiščem.

Izklicna cena za nepremičnino skupno zna-
ša 7.274,14 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki 
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče skupaj 
z objektom znaša 6.023,14 EUR (z 22 % DDV) oziroma 
4.937,00 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki 
je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa zna-
ša 1.251,00 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
146,40 EUR (z 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno 
s stvarno služnostjo (ID omejitve 11077061).

Zaporedna št. 3
parc. št. 258/26, v izmeri 165 m2, k.o. 921 – Reči-

ca ob Savinji, do 19/376, predmetna nepremičnina je 
po planu občine opredeljena delno kot območje stavb-
nih zemljišč (32,12 %) in delno kot območje kmetijskih 
in gozdnih zemljišč (67,88 %). Izklicna cena za nepre-
mičnino skupno znaša 178,59 EUR, in sicer: za del 
nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavb-
no zemljišče znaša 65,37 EUR (z 22 % DDV) oziroma 
53,58 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, ki je 
po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa zna-
ša 113,22 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
90,89 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
parc. št. 137, v izmeri 2934 m2, k.o. 2138 – Praše, do 

800/2934, predmetna nepremičnina je po planu občine 
opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (28 %) 
in delno kot območje kmetijskih zemljišč (72 %). Izklicna 
cena za nepremičnino skupno znaša 42.096,00 EUR, 
in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno 
kot stavbno zemljišče znaša 20.496,00 EUR (z 22 % 
DDV) oziroma 16.800,00 EUR (brez 22 % DDV), za del 
nepremičnine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko 
zemljišče pa znaša 21.600,00 EUR. Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 153,23 EUR (z 22 % DDV). Zemljišče 
je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2023.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
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in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, najkasneje 
do 18. 8. 2017 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod na-
slovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponud-
ba za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______ 
– Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-44/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z ve-
ljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun 
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017 sprejetim 
s strani Sklada KZG RS, strošek cenitve nepremičnin, 
strošek notarske overitve podpisa prodajalca, ki se bo 
kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stro-
ška, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in 
vpisom lastninske pravice na ime kupca ter morebitne 
druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog 
za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vlo-
žiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zave-
že plačati davek na promet z nepremičninami in davek 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 
V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski 
dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo 
za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo 
stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot 
zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru ne-
premičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Na nepremičninah navedenih pod zaporedno št. 1, 
2, 3 in 4 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. čle-
nom Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma 47. členom 
Zakona o gozdovih. Sklad KZG RS se obvezuje, da bo 
v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu 
z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo 
za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni 
upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje 
cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan 
podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z do-
ločili 21. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. V prime-
ru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni 
upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih 
zemljišči se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino 
za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek var-
ščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, 
da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni 
upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih 
zemljiščih mu bo vplačani znesek varščine brezobre-

stno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne 
enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da 
ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za pro-
dajo zemljišč objavljene na pristojni upravni enoti se mu 
vplačani znesek varščine ne bo vrnil.

Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-
bo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 8. 
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunaj-
ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 430-43/2017 Ob-2766/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča

zaporedna št. 1
parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5, 

v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse 
k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno 
zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša sku-
pno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % 
DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek 
cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 
22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom 
do 31. 12. 2017.

zaporedna št. 2
parc. št. 713/12, v izmeri 13 m2, k.o. 1339 – Reštanj, 

osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena za nepremičnino znaša 396,50 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 108,58 EUR (z vključenim 22 % DDV).

zaporedna št. 3
parc. št. 3379/2, v izmeri 462 m2, k.o. 2391 – Vipa-

vski Križ, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 22.545,60 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 36,36 EUR (z vključenim 22 % DDV).

zaporedna št. 4
parc. št. 3385/2, v izmeri 728 m2, k.o. 2391 – Vipa-

vski Križ, do 32/1280, osnovna namenska raba: stavb-
no zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 
888,16 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 36,36 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

zaporedna št. 5
parc. št. 3509/3, v izmeri 1711 m2 in parc. št. 3509/5, 

v izmeri 879 m2, obe k.o. 2391 – Vipavski Križ, do 2/3, 
osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena za nepremičnine skupno znaša 84.261,50 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine 
se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin 
znaša 72,72 EUR (z vključenim 22 % DDV).

zaporedna št. 6
parc. št. 3553/2, v izmeri 55 m2, k.o. 2391 – Vipa-

vski Križ, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
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izklicna cena za nepremičnino znaša 2.684,00 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 36,36 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID 
omejitev 11261388 in 14521993).

zaporedna št. 7
parc. št. 946/21, v izmeri 16 m2 in parc. št. 946/22, 

v izmeri 8 m2, obe k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna 
namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za 
nepremičnine skupno znaša 1.756,80 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo 
v kompletu.

zaporedna št. 8
parc. št. 258/27, v izmeri 104 m2, k.o. 921 – Re-

čica ob Savinji, do 19/376, osnovna namenska raba: 
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino zna-
ša 128,34 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 90,89 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

zaporedna št. 9
parc. št. 156/2, v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žab-

če, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklic-
na cena za nepremičnino znaša 203.284,64 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 317,20 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Zemljišče je v površini 290 m2 oddano v zakup do 
31. 12. 2017. Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi 
služnostmi (ID omejitev 12328469 in 12390495).

zaporedna št. 10
parc. št. 67/7, v izmeri 294 m2, k.o. 463 – Veliki vrh, 

osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena za nepremičnino znaša 2.015,78 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 165,13 EUR (z vključenim 22 % DDV).

zaporedna št. 11
parc. št. 125/8, v izmeri 94 m2, k.o. 886 – Lokovica, 

osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena za nepremičnino znaša 2.981,68 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 195,20 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na 
zemljišču s parc. št. 125/8, k.o. 886 – Lokovica stoji del 
objekta (stavba št. 33), ki ni last prodajalca in ni pred-
met prodaje.

zaporedna št. 12
parc. št. 24/2, v izmeri 24 m2, parc. št. 47/19, v izmeri 

5 m2 in parc. št. 47/20, v izmeri 18 m2, vse k.o. 654 – Oreš-
je, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena za nepremičnine skupno znaša 2.867,00 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se 
prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin zna-
ša 161,66 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču 
s parc. št. 24/2, k.o. 654 – Orešje stoji del objekta (stav-
ba št. 9), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje. Na 
zemljiščih s parc. št. 47/19 in parc. št. 47/20, k.o. 654 – 
Orešje stoji del objekta (stavba št. 221), ki ni last proda-
jalca in ni predmet prodaje. Nepremičnina s parc. št. 24/2, 
k.o. 654 – Orešje je obremenjena s stvarnimi služnosti 
(ID omejitev 12375970, 12470587, 12305862, 12463000, 
12398792, 12269616, 12328895, 12398793, 12337075, 
12313346, 12297960, 12368757).

zaporedna št. 13
parc. št. 3267/19, v izmeri 155 m2, k.o. 1473 – 

Gradišče, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
izklicna cena za nepremičnino znaša 3.782,00 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 61,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Na zemljišču s parc. št. 3267/19, k.o. 1473 – Gradišče 
stoji del objekta (stavba št. 1624), ki ni last prodajalca in 
ni predmet prodaje. Pri nepremičnini s parc. št. 3267/19, 

k.o. 1473 – Gradišče je vknjižena stavbna pravica (ID 
omejitve 17791896).

zaporedna št. 14
parc. št. 3267/21, v izmeri 309 m2, k.o. 1473 – 

Gradišče, do 33265/42806, osnovna namenska raba: 
stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 
5.859,17 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 61,00 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 3267/21, k.o. 
1473 – Gradišče stoji del objekta (stavba št. 1624), ki ni 
last prodajalca in ni predmet prodaje. Pri nepremičnini 
s parc. št. 3267/21, k.o. 1473 – Gradišče je vknjižena 
stavbna pravica (ID omejitve 17791896).

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 18. 8. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno št. _____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-44/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uve-
ljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani 
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh 
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, 
v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani so-
lastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani sola-
stnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem 
ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini pod zaporedno št. 6 občina na območju 
katere leži nepremičnina uveljavlja predkupno pravico. 
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo 
prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb 
podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnine občini, na 
območju katere leži predmetna nepremičnina, po najviš-
je doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o po-
nudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, 
da nepremičnine ne bo kupila. Če občina v petnajstih 
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno 
pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom 
v postopku javnega zbiranja ponudb.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno števil-
ko 4, 5, 8 in 14 uveljavljajo predkupno pravico. Če pred-
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kupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko 
vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju 
s svojim idealnim deležem. Prodajalec bo po izvršenem 
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za 
prodajo solastniškega dela nepremičnin po najvišje do-
seženi ceni iz tega razpisa solastnikom. O ponudbi se 
morajo solastniki izjaviti najpozneje v petnajstih dneh 
od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin 
ne bodo kupili. Če solastniki ponudbe ne sprejmejo, bo 
Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponu-
dnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino 
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, stro-
šek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek ce-
nitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo 
zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca 
in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno po-
godbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca 
se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže 
plačati davek na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob 
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemlji-
šča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemlji-
šča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana 
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna ze-
mljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem 
za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 21. 8. 
2017 ob 14. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

 Ob-2765/17

Obvestilo
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 

št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13 in 68/16), prvega odstavka 11. člena Zako-
na o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US in 63/16), prvega odstavka 3. člena, 
drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka 47. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in 
merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, 
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem po-
godb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), Slo-
venski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 
objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju: razpis):

– redni letni javni razpis za sofinanciranje razvo-
ja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih 
dokumentarnih filmskih projektov za leto 2017.

Besedilo razpisov bodo objavljena na spletnem me-
stu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji od 28. 7. 2017 dalje.

Slovenski filmski center, javna agencija  
Republike Slovenije

Št. 410-0079/2017-3 Ob-2755/17

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja 
čebeljih družin na območju Občine Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka 
o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/2017) objavlja Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin  

na območju Občine Divača v letu 2017  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje fi-
nančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 
2017, postavka 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na 
področju čebelarstva – namenjena za sofinanciranje 
zdravljenja čebeljih družin.

Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bo-
lezen, ki prizadene čebelje družine).

3. Pogoji za prijavo na razpis in upravičenci do 
sredstev

Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin, 
ki imajo na območju Občine Divača registrirana stojišča 
in na območju Občine Divača čebele prezimujejo.

Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis 

podatkov o čebelnjakih v registru čebelnjakov iz leta 
2017).

– Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstve-
nem varstvu čebel (upošteva se potrdilo, ki je staro naj-
več do 3 leta – leto 2014).

– Račun o nabavi registriranega zdravila oziroma 
zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS. Upoštevajo 
se računi iz leta 2017. K vlogi jer potrebno dostaviti tudi 
potrdilo o plačilu računa.

– Izpis iz dnevnika zdravljenja.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

2.000,00 EUR.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2017.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je petek 15. 9. 

2017.
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7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji 
družin – varooza – leto 2017«. Vloga mora biti čitljiva, 
na ustreznih mestih podpisana in mora vsebovati vse 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, in vzorec pogod-
be se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača 
http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Di-
vača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem me-
stu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
zdravljenja čebeljih družin – Občina Divača – leto 2017.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno 
v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane pripo-
ročeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od pote-
ka roka za predložitev vlog na razpis.

Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno 
prispelih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev pripravila predlog 
prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev 
razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila 
direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi ozi-

roma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. 
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Višina sofinanciranja in merila za dodelitev 
sredstev

Skupna višini razpisanih sredstev znaša 
2.000,00 EUR.

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega 
razpisa so upravičeni do 100 % sofinanciranja s tem, da 
DDV ni upravičen strošek.

V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sred-
stev se procent (%) sofinanciranja zmanjša. Vsi vlagate-
lji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani 
v enakem procentu (%).

Občina Divača

 Ob-2778/17

Obvestilo
Na podlagi Statuta Občine Mokronog - Trebelno 

(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) in Odloka Občine Mo-
kronog - Trebelno o podelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali 
v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 48/11) 
župan objavlja obvestilo o javnem razpisu.

Občina Mokronog - Trebelno obvešča vse zainte-
resirane, da bo 1. 8. 2017, na spletni strani http://www.
mokronog-trebelno.si objavila Javni razpis za podeli-
tev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za 
zapuščene živali na območju Občine Mokronog - Tre-
belno. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Mo-
kronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali 
po tel. 07/34-98-263 (Marijana Jereb) ali elektronskem 
naslovu marijana.jereb@mokronog-trebelno.si.

Občina Mokronog - Trebelno
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Javne dražbe

Št. 478-23/2017-3 Ob-2753/17

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 
58/16) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Polzela za leto 2017, objavlja

II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, 
tel. 03/703-32-00; e-pošta: obcina.polzela@polzela.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. *3/2 (ID 

2447830) stavbišče v izmeri 144 m2, *3/3 (ID 1827720) 
stavbišče v izmeri 154 m2, 467/2 (ID 2401631) dvori-
šče v izmeri 890 m2 in 467/6(ID 5984274) dvorišče vse 
v k.o. 993 Založe v skupni izmeri 1.570 m2 po izklicni ceni 
67.500,00 EUR za celoto.

Predmet prodaje je stavbno zemljišče in grajena struk-
tura masivno grajene, nenaseljene in nevseljive več kot 
sto let stare stanovanjske hiše z delno zidanim in delno 
lesenim gospodarskim poslopjem. Lokacija je osamela 
v križišču lokalnih cest v Založah med Šempetrom in Pol-
zelo, v urbanistično nezasnovani vaški stanovanjski so-
seski Založe na naslovu Založe 57 v Občini Polzela, lega 
ravninska.

V veljavnem prostorskem planu je območje locirano 
znotraj stavbnega zemljišča razpršene poselitve. Šteje se, 
da imata objekta gradbeno dovoljenje po samem zakonu. 
Na parceli je vodovodni in elektro priključek, šteje se, da je 
plačan tudi komunalni prispevek za primer novogradenje 
v enaki tlorisni zasnovi z enako neto tlorisno površino.

Pred začetkom javne dražbe je treba vplačati varščino 
v višini 10 % izklicne cene na R. št. 01373-0100004520.

III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine. 
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika.

IV. Najnižji znesek višanja – najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR.

V. Način in rok plačila – kupnina se plača v 30 dneh 
po sklenitvi pogodbe.

VI. Kraj in čas javne dražbe – javna dražba bo poteka-
la na Občini Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela, v sejni sobi 
v II. nadstropju, in sicer dne 4. 9. 2017 ob 11. uri.

VII. Pogoji javnega dražbe
– Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati nasle-

dnje:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev – Obr. 1, objavljen 

na spletni strani Občine Polzela
2. Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 

ni zastopnik
3. Dokazilo o plačani varščini
4. Kopijo osebnega dokumenta
– Dražitelji pošljejo zgoraj navedeno dokumentacijo 

priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni 
pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-59/2014 – Ne 

odpiraj« v sprejemno pisarno Občine Polzela, Malteška 
c. 28, p. Polzela najkasneje do 4. 9. 2017 do 10. ure.

– Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno – kupljeno.

VIII. Postopek javne dražbe
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo za 

to imenuje oziroma pooblasti župan.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati 

cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, 
in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se po tem 
členu štejejo:

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki 
vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni 
vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do druge-
ga kolena, ali če je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu 
do četrtega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
prenehala ali ne;

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali 
posvojenca oziroma posvojitelja;

– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoli-
ščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član 
komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali cenilec, 
tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi ne-
pristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno 
dražbo, ali cenilca.

(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je 
bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k pod-
pisu pogodbe.

(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

(5) Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

IX. Sklenitev pogodbe:
1. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru 

najugodnejšega ponudnika.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notar-
ski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko 
pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena se-
stavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na 
način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna 
pogodba za razdrto.

5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremič-
nina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na 
kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

X. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zvezi 
z javno dražbo in ogledom nepremičnin v času objave 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela pri 
Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-00.

Občina Polzela
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Št. 0141-11/2017/24 Ob-2757/17

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gle-
dališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03, 98/08, 
59/10 in 33/17) Ministrstvo za kulturo objavlja javni raz-
pis za delovno mesto

pomočnika direktorja
za področje Borštnikovega srečanja

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali 
druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izo-
brazbi, umetniške ali humanistične smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje področja gledališke dejavnosti v na-

cionalnem in mednarodnem prostoru;
– strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na 

področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in med-
narodnem prostoru;

– poznavanje umetniške in poslovne problematike 
festivala Borštnikovo srečanje;

– poznavanje poslovanja SNG Maribor;
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtev-
nosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz 
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraže-
valni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na 
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem 
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz 
katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetov-
nega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno 
dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– koncept dela za mandatno obdobje;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 

Razpisi delovnih mest

programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja gledališke dejavnosti v na-

cionalnem in mednarodnem prostoru,
3. strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na 

področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in med-
narodnem prostoru,

4. poznavanje umetniške in poslovne problematike 
festivala Borštnikovo srečanje,

5. poznavanje poslovanja SNG Maribor,
6. sposobnost za organiziranje in vodenje,
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kan-
didata imenoval za pomočnika direktorja za področje 
Borštnikovega srečanja za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas z direktorjem javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Maribor, po predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za kulturo.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih 
dni po izdaji odločbe o imenovanju pomočnika direktorja.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – pomočnik direktorja za področje 
Borštnikovega srečanja – SNG Maribor« v enaindvajse-
tih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na elektron-
ski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2762/17

Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino objavljamo prosto 
delovno mesto javnega uslužbenca s posebnimi poo-
blastili in odgovornostmi:

H017002 mladi raziskovalec
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba: medicina, veterina, ke-

mija, mikrobiologija, biotehnologija, biologija, farmacija,
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– kandidati morajo tekoče govoriti slovenski in an-
gleški jezik.

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom 
sklenili za določen čas s polnim delovnim časom (skla-
dno s pogodbo ARRS).

Dodatne informacije so kandidatom na voljo pri 
red. prof. dr. Primožu Rožmanu, dr. med, spec. transf. 
med., na tel. 01/54-38-161 oziroma po elektronski pošti 
primoz.rozman@ztm.si.

Pisne prijave z življenjepisom ter dokazili o izpol-
njevanju pogojev naj zainteresirani kandidati pošljejo 
najkasneje v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmer-
jeva 6, 1000 Ljub ljana, ali po elektronski pošti: kadro-
vska@ztm.si.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v za-
konskem roku.

Zavod Republike Slovenije  
za transfuzijsko medicino

 Ob-2767/17

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, raz-
pis za delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž 
– predstojnik/ca organizacijske  

enote Patronažno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo  

ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 

nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prav tako je zaželeno, da kandidat navede svoj 
elektronski naslov.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

 Ob-2775/17

Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, 
v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 

– UPB), 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih 
(Uradni list RS, št. 12/96), 35. členom Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91) in 15. členom Odloka o usta-
novitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljud-
ska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97) razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Ljudske univerze Celje

Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke 
obvezno izpolnjevati:

– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridoblje-
na po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge 
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje),

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta 

v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda 

za obdobje 5 let.
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vod-

stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalni-
štva ter izkušnje pri vodenju projektov.

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življe-
njepis, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti 
ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za 
dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktori-
ce se opravlja polni delovni čas.

Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno 
mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda 
Ljudske univerze Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, 
v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za 
pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošilj-
ko oddana na pošto.

Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Ljudska univerza Celje

 Ob-2776/17

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, z dne 22. 3. 1991, s sprememba-
mi in dopolnitvami) in na podlagi 22. člena Statuta ZD 
Ivančna Gorica, skladno s sklepom 7. seje Sveta zavo-
da ZD, z dne 23. 2. 2017, Svet zavoda Zdravstvenega 
doma Ivančna Gorica razpisuje delovno mesto

B017334 – direktor
Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih pogojev predpisanih 

z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske 

smeri
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj (na pri-

marni ravni)
– poznavanje področje dela zavoda
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v jav-

nem zavodu
– aktivno znanje slovenskega jezika
– državljanstvo Republike Slovenije
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
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žnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapo-
ra v trajanju več kot šest mesecev

– da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo na delovno mesto imenovan za 
mandatno dobo 4 leta.

Izbrani kandidat bo poleg dela na del. mesta di-
rektor ZD Ivančna Gorica moral opravljati delo iz svoje 
stroke, oziroma delo v ambulanti v Zdravstvenem domu 
Ivančna Gorica najmanj 2 dni v tednu.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazila o izobrazbi
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno iz-

polnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj
– kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod sedmo 

alinejo mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje izdano z datumom po objavi razpisa

– koz dokaz o izpolnjevanju pogojev pod osmo 
alinejo mora biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča

– vizija razvoja zavoda Zdravstvenega doma Ivanč-
na Gorica za mandatno obdobje

– življenjepis (v obliki mednarodnega obrazca)
– kontakt, na katerem ste dosegljivi – telefonska 

številka.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kan-

didati/ke pošljejo v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 8. 
2017 do 12. ure na naslov: Zdravstveni dom Ivančna 
Gorica, Kadrovska služba, Cesta II. grupe odredov 16, 
1295 Ivančna Gorica, s pripisom »za svet zavoda – za 
imenovanje direktorja«.

Upoštevano bodo prijave, ki bodo prispele na zgoraj 
omenjeni naslov v zgoraj navedenem roku.

Kandidati dobo pisno obvestilo o izbiri prejeli 
v 30 dneh od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica
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Št. 60404-5/2017-2 Ob-2758/17

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 postaja Maribor – Tezno
– sklop 2 postaja Maribor – Tezno
– sklop 3 postaja Ljub ljana – Moste
– sklop 4 postaja Ljub ljana Moste, Grosuplje in 

Jesenice
– sklop 5 postaja Sežana.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 218,628 t odpadnega železa in 

cca 30,800 t odpadnega aluminija – pločevina od 1,5 
do 2 mm, razni Al profili (20 vagonov)

– sklop 2 cca 399,360 t odpadnega železa (26 va-
gonov)

– sklop 3 cca 368,686 t odpadnega železa in 
cca 51,800 t odpadnega aluminija – pločevina od 1,5 
do 2 mm, razni Al profili (28 vagonov)

– sklop 4 cca 651,247 t odpadnega železa (33 va-
gonov)

– sklop 5 cca 128,895 t odpadnega železa (7 va-
gonov).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1 24.049,08 EUR brez DDV za odpadno 

železo in 17.556,00 EUR brez DDV za odpadni aluminij. 
Skupna ocenjena vrednost za sklop 1 41.605,08 EUR 
brez DDV;

– za sklop 2 43.929,60 EUR brez DDV;
– za sklop 3 40.555,46 brez DDV za odpadno 

železo in 29.526,00 EUR brez DDV za odpadni alu-
minij. Skupna ocenjena vrednost za sklop 3 znaša 
70.081,46 EUR brez DDV;

Druge objave

– sklop 4 71.637,17 EUR brez DDV;
– sklop 5 14.178,45 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

241.431,76 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 11. 8. 2017 

ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljub ljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske 
železnice, d.o.o., Sektor za nabavo in sicer na elektron-
ski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/29-14-634.

SŽ – Tovorni promet d.o.o.

 Ob-2761/17

V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih 
(ZPre-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instru-
mentov (ZFTI) družba EXOTERM HOLDING, d.d., Stru-
ževo 66, 4000 Kranj objavlja obvestilo:

Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 
4000 Kranj na osnovi sklepa upravnega odbora z dne 
19. 6. 2017 in po pooblastilu iz 22. skupščine družbe 
z dne 25. 7. 2016 pridobila po Pogodbah o nakupu in 
prodaji 9.229 kosov lastnih delnic družbe EXOTERM 
HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj z oznako 
EXKG.

Za pridobljene lastne delnice se oblikujejo rezerve 
za lastne delnice v breme prenesenega dobička prete-
klih let.

EXOTERM HOLDING, d.d.



Stran 1980 / Št. 41 / 28. 7. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 2153-5/2013/14(1324-03) Ob-2768/17

V register političnih strank se pri politični stranki So-
lidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom Soli-
darnost in s sedežem v Ljub ljani, Einspielerjeva ulica 6, 
ter z matično številko: 4060342000, vpiše sprememba 
statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Izvršbe

0157 I 1297/2016 Os-2562/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Mariboru I 1297/2016 z dne 16. 12. 2016, zaradi izter-
jave 59.531,53 EUR s pp, je bil v korist upnice Republike 
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, dne 28. 12. 
2016 opravljen rubež nepremičnine na naslovu Valva-
sorjeva ulica 59, Maribor, stanovanje št. 5, v pritličju 
večstanovanjske hiše v izmeri 23,35 m2, last dolžnice 
Esma Adžaj, Ruška cesta 81a, Maribor, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 206/2016 Os-2690/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Ivan Brankovič, Preglov trg 5, Ljub ljana, in ostali (po 
seznamu predlagateljev v sklepu z dne 10. 7. 2017), ki 
jih vse zastopa Klavdija Šušnjara (naslov za vročanje: 
Arkada Rešitve s.p., Dolenjska cesta 324a, Škofljica), 
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, od-
vetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. Mastra d.o.o., Zaloška 
cesta 153, Ljub ljana, upravnik stavbe, in ostali (po se-
znamu udeležencev v sklepu z dne 10. 7. 2017), zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, dne 10. 7. 2017 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine:

– soinvestitorske pogodbe, št. MS 4/5-23/83, skle-
njene dne 28. 12. 1982 med pooblaščenim investitor-
jem Zavodom za izgradnjo Ljub ljane, TOZD Inženiring, 
Ljub ljana, ter kupcema Draganom Jovčićem in Stano 
Stojanović, katere predmet je bila prodaja oziroma na-
kup stanovanja v objektu A-22 št. 9 v prvem nadstropju 
v izmeri 65,57 m2 (v kataster stavb vpisano z ident. zna-
kom 1772-1627-9), vključno z vsemi dodatki, ki so bili 
sklenjeni k cit. pogodbi.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeležencev postopka Dragana 
Jovčića in Stane Stojanović.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 7. 2017

II N 32/2017 Os-2734/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodni-
ci mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zade-

Objave sodišč

vi predlagateljev: 1. Maja Zupe, Prešernova cesta 15, 
Ljub ljana, 2. Peter Strgar, Prešernova cesta 1, Ljub ljana, 
3. Sabina Jordan Žabkar, Stari trg 15, Ljub ljana, ki jih 
vse zastopa Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., Tavčarjeva 
4, Ljub ljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Eva Ster-
gar, Jezerci 20a, Gozd Martuljek, 2. Monika Fink Serša, 
Puharjeva 5, Ljub ljana, 3. Vladimir Lužnik, Langusova 
49, Ljub ljana, 4. Radivoje Šućur, Dolsko 15a, Dol pri 
Ljub ljani, 5. Anton Papež, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, 6. Gregor Novak, Prešernova cesta 15, Ljub ljana, 
7. Neda Bogdanovič Golič, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, 8. Aleksander Lužnik, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, 9. Petra Smole, Trg mladinskih delovnih brigad 12, 
Ljub ljana, 10. Sonja Ilić, Kamiochiai 2-9-30, Chou-Ku 
Saitama city, JP 330-0001 Saitama, 11. Romana Hu-
mar, Prešernova cesta 15, Ljub ljana, 12. Zekija Kovač, 
Prešernova cesta 15, Ljub ljana, 13. Marija Zbačnik, Pre-
šernova cesta 15, Ljub ljana, 14. Janez Zbačnik, Meliko-
va ulica 15, Ljub ljana, 15. Jože Zbačnik, Ulica Martina 
Krpana 16, Ljub ljana, 16. Franc Zbačnik, Dolharjeva 
ulica 2, Ljub ljana, 17. Lojze Zbačnik, Ravenska pot 33, 
Škofja Loka, 18. Jožica Božič, Prešernova cesta 15, 
Ljub ljana, 19. Ivica Mušič, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, 20. Drago Bursać, Chengdujska cesta 30, Ljub-
ljana, 21. Mihael Lavrenčič, Prešernova cesta 15, Ljub-
ljana, 22. Samo Jeraj, Prešernova cesta 15, Ljub ljana, 
dne 6. 7. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine:

– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 3. 1986, skle-
njene med prodajalcem Viktorjem Šenico, Martinčeva 
ulica 22, Ljub ljana in prodajalcem Petrom Strgarjem, 
Prešernova cesta 1, Ljub ljana. Predmet pogodbe garaža 
z ident. št. 1721-38-2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagatelja Petra Stergarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 7. 2017

II N 273/2016 Os-2741/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodni-
ci mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Božidar Završan, Jakopičeva 
ulica 15, Ljub ljana, 2. Geodetski inštitut Slovenije, Ja-
mova cesta 2, Ljub ljana, ki ju zastopa pooblaščenec 
Andrej Perdan, Bratovševa ploščad 38, Ljub ljana, zoper 
nasprotne udeležence: etažni lastniki stavbe z ident. 
št. 1735-3421 (skupni pooblaščenec za sprejemanje 
pisanj: upravnik stavbe SZ Ruski car, d.o.o., Glinškova 
ploščad 22, Ljub ljana), ob udeležbi: 1. SZ Ruski car, 
d.o.o., Glinškova ploščad 22, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljub-
ljane, 2. SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub ljana, 3. Addiko 
Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, 4. Julijana 
Matajc, Bratovševa ploščad 19, Ljub ljana, 5. Andrej Ci-
uha, Bratovševa ploščad 20, Ljub ljana, 6. Irena Ciuha, 
Bratovševa ploščad 20, Ljub ljana, 7. Gradbeno podjetje 
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Grosuplje d.d. – v stečaju, Vevška cesta 52, Ljub ljana 
– Polje, ki ga zastopa Tomaž Skubic, odvetnik v Ljub-
ljani, 8. Aljoša Bevc, Dunajska cesta 184 a, Ljub ljana, 
9. Andrej Furlan, Krivec 1, Ljub ljana, 10. Janez Furlan, 
Polanškova ulica 44, Ljub ljana – Črnuče, 11. Dom sta-
rejših občanov Ljub ljana Bežigrad, Komanova ulica 1, 
Ljub ljana, 12. Verenka Tuta, Rutarjeva ulica 37, Tolmin, 
13. Jovan Jurišić, Bratovševa ploščad 10, Ljub ljana, ki 
ga zastopa pooblaščenka Nataša Jurišič, Bratovševa 
ploščad 10, Ljub ljana, 14. Poslovni sistem Mercator d.d., 
Dunajska cesta 107, Ljub ljana, 15. Matjaž Radovan, 
Bratovševa ploščad 23, Ljub ljana, ki ga zastopa Odve-
tniška družba Tršan o.p., d.o.o. iz Ljub ljane, 16. Edvard 
Danilo Ravbar, Bratovševa ploščad 21, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Nevenka Pleterski, odvetnica v Grosuplju, 
17. Dineta d.o.o., Brnčičeva ulica 11 b, Ljub ljana – Čr-
nuče, 18. Maša Mrkun, Glinškova ploščad 2, Ljub ljana, 
19. Vladimira Skok, Trata 12, Radomlje, 20. Stana Vera 
Trstenjak, Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, 21. Ljudmila 
Trstenjak, Mucherjeva ulica 4, Ljub ljana, ki ju obe (20. 
in 21. udeleženko) zastopa Slavko Trstenjak, odvetnik 
v Ljub ljani, 22. Živa Vidic Licul, Janežičeva cesta 23, 
Ljub ljana, 23. Elizabeta Bezjak, Bločice 39, Grahovo, 
24. Total System d.o.o., Ljub ljana, Popovičeva ulica 8, 
25. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska 
cesta 1, Ljub ljana, ki jo zastopa pooblaščenec Petar 
Bulat, 26. Anica Barber, Bratovševa ploščad 34, Ljub-
ljana, Luka Garin, Herbersteinova ulica 16, Ljub ljana, 
dne 13. 7. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine:

– pogodbe, št. 150/76-02/5 z dne 27. 2. 1976, skle-
njena med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, n. 
sol. o. 61290 Grosuplje, Taborska cesta 13, kot prodajal-
cem in Antonom Grabljevcem, Bratovševa ploščad 20, 
Ljub ljana kot kupcem. Predmet pogodbe garaža št. 137 
– parkirno mesto v II. zazidalni etapi izgradnje soseske 
BS-7 na zemljišču parc. št. 273, 274, 277/2, 280 in 281, 
vse k. o. Stožice (del z ident. št. 1735-3421-337).

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Eli-
zabete Bezjak.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 7. 2017

N 11/2017 Os-2669/17

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi št. 660-293, z naslovom Val-
vasorjeva ulica 70, Maribor, stoječi na parceli št. 660 
1366/1, na predlog predlagateljev: Marijan Horvat in 
Silva Horvat, Valvasorjeva ulica 70, Maribor, zoper na-
sprotno udeleženko: Mestna občina Maribor, Ulica hero-
ja Staneta 1, Maribor, 5. 7. 2017 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnega naslova:

– prodajne pogodbe, št. 972/98 z dne 13. 5. 1998, 
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona 
med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Mari-
bor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica 
Lidija Žvajker in kupcema Marijanom Horvatom in Silvo 
Horvat, obema stanujočima Valvasorjeva ulica 70, Ma-
ribor, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje 
št. 6 v I. nadstropju stanovanjske hiše Valvasorjeva 
ulica 70, Maribor, stoječe na parceli št. 1366/1 k.o. Stu-

denci in na prodanem dovolil vpis lastninske pravice 
v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist Marijana Horvata in Silve 
Horvat.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

3039 I 27/2017 Os-2055/17

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zade-
vi upnika Okrožno sodišče v Ljub ljani (I K 27939/12), 
Tavčarjeva 9, Ljub ljana – dostava, proti dolžnici Jasmiri 
Bajrektarević, Peč 31, Grosuplje, ki jo zastopa zak. zast. 
Ahlin Doljak Sara – odvetnica, Cankarjeva cesta 7, Lo-
gatec, zaradi izterjave 10.000,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se postavi začasna zastopnica, odvetni-
ca Sara Ahlin Doljk, Cankarjeva cesta 7, Logatec, ki 
ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega 
zastopnika, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 4. 2017

0956 I 426/2017 Os-2476/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, 
proti dolžniku Albinu Jarić, Zaloška cesta 69, Ljub ljana – 
dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Albinu Jariću se na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasni zastopnik odvetnik Žiga Peternel, Ulica 
Jana Husa 3, Ljub ljana, iz razloga, ker je njegovo biva-
lišče neznano.

Začasni zastopnik bo Albina Jarića zastopal vse 
dotlej, dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo 
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 6. 2017

0956 I 3533/2016 Os-2477/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti dolžniku 
Eriku Sirk, Einspielerjeva ulica 6, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Eriku Sirku se na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zve-
zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasni zastopnik odvetnik Boris Pertovt, Frankopan-
ska 18, Ljub ljana, iz razloga, ker je njegovo bivališče 
neznano.
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Začasni zastopnik bo Erika Sirk zastopal vse dotlej, 
dokler ne bo Erik Sirk ali njegov pooblaščenec nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne 
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 6. 2017

IV P 302/2017 Os-2692/17

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
mag. Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče 
stranke Vladimire Husan, Frana Kovačiča 15, Maribor, ki 
jo zastopa mag. Andreja Dajčman, odvetnica v Maribo-
ru, zoper toženo stranko Mohamed Husan, neznanega 
naslova v tujini, zaradi razveze zakonske zveze, na pod-
lagi določil 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:

Toženi stranki se kot začasno zastopnico postavi 
odvetnico Sergejo Repič, Trg svobode 21, Slovenska 
Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2017

IV P 108/2017 Os-2252/17

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni 
sodnici Andreji Granfol Cizej, v pravdni zadevi tožeče 
Andreje Stojiljković, Gorica 77, 9201 Puconci, ki jo 
zastopa Simona Horvat, odvetnica v Murski Soboti, 
zoper toženo stranko Gorana Stojiljković, neznanega 
bivališča, zaradi predodelitve otrok v varstvo in vzgojo 
tretji osebi, določitve preživnine in stikov, 11. 5. 2017 
sklenilo:

Toženi stranki se v predmetni pravdni zadevi po-
stavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica Andreja 
Tratnjek, Lendavska 11, 9000 Murska Sobota.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega 
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 311/2015 Os-2230/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Ožanič Jakobu, roj. 15. 7. 1860, nazadnje 
stanujočem Banova Jaruga 116, Republika Hrvaška, 
umrlem 16. 1. 1924 ravno tam.

Podatki o zapustnikovih dedičih sodišču niso znani, 
zato je bil dne 6. 11. 2015 izdan oklic dedičem, s katerim 
so bili vsi njegovi dediči oziroma dediči pokojnih dedi-
čev pozvani, da naj se v roku enega leta od objave tega 
oklica javijo sodišču. V oklicnem roku se sodišču ni javil 
nihče, tako da sodišče še vedno ne ve za nobenega 
dediča pokojnega Ožanič Jakoba.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-

ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike 
Slovenije, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Eventualni zapustnikovi upniki lahko pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustni-
kovih obveznostih pri tukajšnjem sodišču.

Eventualni upniki zapustnika lahko zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva 
objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem po-
stopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 4. 2017

D 115/2017 Os-2366/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Pahulje Jožefu, sinu Jožeta, roj. najkasne-
je decembra 1918 najverjetneje v ZDA, kjer je najverje-
tneje tudi umrl in ki je bil razglašen za mrtvega z datu-
mom smrti 31. 12. 1988.

Sodišču njegovi sorodniki, ki bi prišli v poštev za de-
dovanje na podlagi zakona, niso znani. Zato s tem okli-
cem poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico 
do zapuščine pokojnega Pahulje Jožefa, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, 
na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani 
tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravi-
co do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče 
razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 5. 2017

D 270/2013 Os-2504/17

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 4. 4. 2005 umrlem Milanu 
Taškarju, sinu Viktorja, roj. 11. 9. 1950, nazadnje stanu-
jočem Kanada, 2420 40. St. SE, Alberta, CA T2B 1C2 
Calgary, izven naroka dne 14. 6. 2017, podaje naslednji 
oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Milanu Taškarju, sinu 
Viktorja, roj. 11. 9. 1950, nazadnje stanujočem Kanada, 
2420 40. St. SE, Alberta, CA T2B 1C2 Calgary, se pozi-
vajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski 
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasi svoje 
pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 6. 2017

II D 376/2017 Os-2365/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Maksu Zdovcu, sinu 
Mihaela Zdovca, roj. 13. 10. 1925, drž. RS, samskem, 
nazadnje stan. Prvomajska ulica 35, Maribor, ki je umrl 
8. 1. 2017, sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih 
zakonitih dedičih.

Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega 
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapu-
ščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2017

I D 766/2016 Os-2668/17

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 1. 1. 2002 umrli Almi Ne-
mec, roj. 19. 7. 1943, drž. RS, razvezani, nazadnje stan. 
nekje v Kanadi, pride v poštev kot dedič po zapustnici 
tudi zap. sin Steven (Štefan) Nemec, ki po podatkih 
sodišča živi nekje v Kanadi oziroma njegovi potomci 
neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva zap. sina Stevena (Štefana) 
Nemca, ki po podatkih sodišča živi nekje v Kanadi oziro-
ma njegove potomce neznanih imen in naslovov ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2017

D 298/1921 Os-2632/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski 
zadevi po pokojnem Johannu (Janezu) Veselu, roj. 
3.1.1845, nazadnje stanujočem Mali Podljuben 6, Novo 
mesto in umrlem dne 25. 7. 1921, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Johannu 
(Janezu) Veselu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbniku za poseben primer: Centru za socialno 
delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 30. 6. 2017

D 160/2017 Os-2663/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po dne 24. 2. 2017 umrlem Leopoldu Vranešiču, roj. 
14. 10. 1947, iz Zaloga pri Škocjanu 5, Škocjan, izdaja 
naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Leopoldu 
Vranešiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Centru za socialno delo 
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 7. 2017
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Preklici

Drugo preklicujejo

B-PRO TRGOVINSKE STORITVE BREŠAN ZDEN-
KA s.p., Ladra 2, Kobarid, izvod licence, št. 013189/001, 
za vozilo Volkswagen Transporter, reg. št. GO NS-470, 
veljaven do 29. 8. 2017. gnv-338112

Đokič Dejan, Pot na Rakovo jelšo 62, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040164002, 
izdal Cetis d.d. gnn-338108

FILIPČIČ d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041618000, 
izdano na ime Brkić Bojan, Kidričeva ulica 11, 6210 Se-
žana, izdal Cetis d.d. gns-338103

Horvat Zdravko, Žice 37, Sv. Ana v Slov. goricah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032711001, 
izdal Cetis d.d. gng-338115

KIT-AK, d.o.o., Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina, 
licenco, št. GE000458/06778/003, izdano pri Gospo-
darski zbornici Slovenije, leta 2013, veljavno do 29. 8. 
2018. gnr-338104

Kočevar Kristjan, Kastelec 7, Črni Kal, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500026411001, izdal Cetis 
d.d. gnq-338105

Matevž Udovič s.p., Unec 84A, Rakek, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500043536000, izdal Cetis 
d.d. gnm-338109

MEDOL d.o.o., Pleterje 75, Lovrenc na Dravskem 
polju, potrdilo za voznika, št. 013507/AD52-2-5010/2014, 
izdano na ime Mahmutović Jusuf, veljavno od 2. 1. 2015 
do 8. 5. 2016, izdano pri OZS, leta 2014. gnl-338110

MEDOL d.o.o., Pleterje 75, Lovrenc na Dravskem 
polju, potrdilo za voznika, št. 013507/AD52-3-5/2015, 
izdano na ime Čaušević Emin, veljavno od 2. 1. 2015 
do 24. 1. 2016, izdano pri OZS, leta 2015. gnk-338111

Novak Danijel, Kunaverjeva 9, Ljub ljana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, št. 605080, veljavno 
od 6. 6. 2005 do 6. 6. 2010, pri Ministrstvu za promet, 
leta 1997. gnh-338114

Rojko Stanislav, Negova 34, Spodnji Ivanjci, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za odgovorno osebo, št. 802601, izdano pri 
Ministrstvu za infrastrukturo, leta 2013. gnp-338106

Ruparčič Tomaž, Trata 1/6, Kočevje, odločbo o iz-
brisu čolna IZ-2607, št. 3734-25/168/2013/1, izdano pri 
Upravi RS za pomorstvo, dne 26. 7. 2013. gni-338113

SATLOG d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, licen-
co, št. 013867/020. gnu-338101

SATLOG d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, licen-
co, št. 013867/009. gnt-338102

Štangelj Andrej, Ragovska ulica 14, Novo mesto, 
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje 
avtotaxi prevozov, št. 804 822, izdano pri Ministrstvu za 
infrastrukturo, leta 2016. gno-338107
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