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PRAVNA PODLAGA

• Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 68/17 in 36/19) 

• Javni razpis (Uradni list RS, št. 6/18)

• Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 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



Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa 
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020 (Ur. l. RS št. 36/2019)

• Objavljena dne 7.6.2019

• Prehodna določba – zahtevki za izplačilo za vloge iz 1. JR za 
podukrepa 16.2 in 16.5 se obravnavajo v skladu s 
spremenjenima 58. in 59. členom Uredbe.



Sprememba 59. člena

Pred spremembo

• ne sme imeti več 
kot 50 eurov
zapadlih 
neporavnanih 
davčnih 
obveznosti do 
države;

• v primeru 
neizpolnjevanja 
pogoja se 
zahtevek v celoti 
zavrne

Po spremembi

• če ne izpolnjuje pogoja (manj kot 50 
eurov zapadlih neporavnanih 
obveznosti), ga ARSKTRP pozove, da 
poravna zapadle davčne obveznosti do 
države v osmih dneh od vročitve poziva. 
Če poravna v roku, se šteje, da je pogoj 
izpolnjen

• če ne izpolnjuje pogojev iz 1., 3. do 8. 
in 15. točke 1. odstavka 58. člena, se 
zahtevek za izplačilo sredstev zavrne le 
v delu, ki se nanaša na tega člana 
partnerstva



Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo 
(61. člen Uredbe)

• Vodilni partner vlaga zahtevke za izplačilo v skladu s časovno dinamiko, 
določeno v odločbi o pravici do sredstev (v izreku odločbe)

• Zahtevek za izplačilo sredstev se za projekte EIP vloži v 30 dneh po vsakem 
zaključenem obdobju šestih mesecev trajanja projekta (že upoštevano v izreku).

• Upravičeni stroški - po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do 
zaključka projekta (57. člen Uredbe)



Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev

• KDO? Zahtevek za izplačilo sredstev vloži vodilni partner ali 
njegov pooblaščenec

• KAKO? Na način iz 52. člena Uredbe
– preko informacijskega sistema na spletnem vstopnem mestu na 

naslovu http://e-kmetija.gov.si (na eprp_pooblastila@gov.si
POOBLASTILO za vnos ZAHTEVKOV/POROČIL za vloge PRP)

– natisnjen in poslan priporočeno po pošti na ARSKTRP (podpis!)

http://e-kmetija.gov.si/
mailto:eprp_pooblastila@gov.si


Priloge k zahtevku za izplačilo sredstev
(59. člen Uredbe, 14. poglavje JR)

1. poročilo o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 5 Uredbe – v 
elektronski obliki. Del poročila se predloži na predpisanem obrazcu - Excel (Priloga 3 k 
javnemu razpisu oziroma Priloga 5 k razpisni dokumentaciji); 

2. originale ali kopije računov, elektronske in e-račune (glasiti se morajo na upravičenca 
do podpore; pri kmetijah lahko na člana kmetije);

3. potrdilo davčnega organa, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV (za tiste, ki uveljavljajo DDV);

4. originale ali kopije dokazil o plačilu računov, dokazila o izplačilu plač oziroma dokazila 
o plačilu prispevkov za socialno varnost (npr. položnica, blagajniški prejemek, potrdilo 
banke o izvršenem plačilu, dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu) ali asignaciji);

5. kopijo celotne dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s 
predpisom, ki ureja javno naročanje (če je upravičenec do podpore, naročnik v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje) . V tem primeru se zahtevku ne priloži primerljivih 
ponudb);

6. račun ali račun s specifikacijo, če gre za nakup opreme - razvidno najmanj serijska 
številka in tip opreme (če ni specifikacijedobavnica, naročilnica);

7. izjavo o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške (Priloga D3.3);





Priloge k zahtevku za izplačilo sredstev
(59. člen Uredbe, 14. poglavje JR)

8. tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov za upravičene stroške, razen 
za:

• stroške dela na projektu in potne stroške,
• stroške storitev, predpisanih od države ali lokalne skupnosti, kot npr. pristojbina za ceste, 

parkirnina (priložiti utemeljitev, da je strošek storitve predpisan s strani države ali lokalne 
skupnosti)

• stroške storitev, za katere je na trgu samo en ponudnik (priložiti utemeljitev, da je na trgu samo 
en ponudnik, in ponudbo tega ponudnika)

• posredne stroške;

9. če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 420 eurov z DDV lahko namesto 
posamezne ponudbe priloži vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja (še vedno morajo biti tri!);

10. izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 
4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 58. člena (D1.2 »izjava člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za 
izplačilo sredstev«) in

11. izjavo vodilnega partnerja o nepovezanosti članov partnerstva (D2 »Izjava o 
nepovezanosti članov partnerstva«).

Pri določitvi višine upravičenih stroškov iz 8. točke se upošteva vrednost predložene 
ponudbe z najnižjo ceno (ni nujno, da je izbran izvajalec z najnižjo ponudbo)



Priloge k zahtevku za izplačilo sredstev
(59. člen Uredbe, 14. poglavje JR)

12. Za stroške dela, se zahtevku za izplačilo priložijo naslednja dokazila: 
• a) za stroške dela zaposlene osebe pri članu partnerstva: 

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

– mesečna časovnica, ki je priloga št. 6 k razpisni dokumentaciji javnega razpisa;

• b) za stroške dela osebe iz 3., 4. in 5. alineje (kmetija, s.p., fizična os., ki opravlja dejavnost) 6.
odstavka 10. (16.2) oziroma 32. člena (16.5) Uredbe mesečno časovnico, ki je priloga št. 6 k razpisni 
dokumentaciji javnega razpisa.

13. Za potne stroške se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila: 
• a) kopija potnega naloga z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, 

namena, odredbodajalca, podpisov, ipd;
• b) kopija obračuna potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških 

(račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice, ipd.);
• c) če gre za službeno potovanje s službenim avtomobilom, se poleg dokazil iz a) in b) točke priloži 

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

• č) kopija dokazila o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, 
lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti, ipd.).



Priloge k zahtevku za izplačilo sredstev
(59. člen Uredbe, 14. poglavje JR)

14. Za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (tiskani material, CD, zapisnik 
sestanka, lista prisotnih, fotografije, ipd.)

15. Za stroške nakupa nove opreme se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo 
št. D23 »Izjava o obdobju uporabe nove opreme v projektu«.

16. Za stroške zunanjih storitev, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski 
pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in 
študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:

• kopija avtorske pogodbe, obračun avtorskega honorarja in kopija obračuna 
davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);

• kopija podjemne pogodbe, obračun izplačila po tej pogodbi in kopija obračuna 
davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);

• kopija pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, kopija obračuna 
izplačila po tej pogodbi in kopija obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in 
individualni REK obrazec) ali

• kopija napotnice in računa študentskega servisa.



Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka (vsakega) 
7. odstavek 59. člena Uredbe

• Upravičenec do podpore mora izpolnjevati pogoje iz 1., 3. do 8., 11. in 15. točke 1. odstavka 58. 
člena (16.2 in 16.5):
 1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

 3. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, mora 
imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;

 4. ne sme imeti več kot 50 eurov zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države;

 5. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ne sme 
biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz 
sodnega registra;

 6. fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;

 7. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ne sme 
biti v težavah v skladu s 15. točko pod (35) Smernic in Smernicami o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);

 8. v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, mora imeti odprt transakcijski račun;

 11. člani partnerstva ne smejo biti med seboj povezani na način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena 
priloge I Uredbe 702/2014/EU

 15. če se projekt nanaša izključno na gozdarstvo, ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s 
strani Evropske komisije v skladu s točko (27) Smernic; 



Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka (vsakega) 
JR, podpoglavje 4.7

Upravičenec do podpore mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev izpolnjevati pogoje iz 1. odstavka 15. (16.2) oziroma 1. 
odstavka 37. člena (16.5) ter 59. člena Uredbe in 4.2 podpoglavja 
javnega razpisa. 



Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka (vsakega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe

1. projekt EIP – partnerstvo mora izpolnjevati pogoje iz 1. in 4. odstavka 8. člena (16.2) 
oziroma 30. člena (16.5) Uredbe:

– sestava partnerstva obvezni (trije) člani partnerstva (za spremembe partnerstva 
potrebno soglasje ARSKTRP!)

– ne smejo biti povezani  izkazuje z dokazilom D2 »Izjava o nepovezanosti članov 
partnerstva«;

2. ohraniti število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost 
sestave partnerstva glede na vsebino projekta, kot je bila ob vložitvi vloge na javni razpis, 
če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 1. 
točke drugega odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - sestava partnerstva: 
število članov partnerstva, heterogenost sestave partnerstva in ustreznost sestave 
partnerstva glede na vsebino projekta)  za spremembe partnerstva potrebno soglasje 
ARSKTRP!

3. pravna oseba iz 3. točke 1. odstavka 30. člena Uredbe, ki opravlja dejavnost svetovanja na 
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, mora priložiti akt o ustanovitvi, 
iz katerega je razvidno, da deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva 
voda (samo 16.5)  označite v priloženem aktu;



Pogoji ob vložitvi zahtevka (zadnjega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe in podpoglavje 4.7 JR

1. izvede praktični preizkus:
– novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na lokaciji kmetijskega 

gospodarstva, ki je član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti (16.2) 
(poročilo o izvajanju projekta, ki je ustrezno opremljeno s 3 fotografijami izvedbe praktičnega 
preizkusa);

– rešitev, ki so cilj projekta (1. točka 27. člena Uredbe ), na lokaciji kmetijskega gospodarstva, ki je 
član partnerstva, z namenom preverjanja njihove ustreznosti (16.5) (poročilo o izvajanju 
projekta, ki je ustrezno opremljeno s 3 fotografijami izvedbe praktičnega preizkusa);

2. pripravi analizo izvedljivosti prenosa: 
– novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso na ravni 

kmetijskega gospodarstva (16.2) - sestavni del poročila o izvajanju projekta – obvezne sestavine 
določene v 3. točki 9. poglavja JR;

– v okviru projekta EIP razvitih rešitev v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva (16.5) - sestavni 
del poročila o izvajanju projekta – obvezne sestavine določene v 3. točki 9. poglavja JR;

3. predloži gradivo v elektronski obliki z opisom: 
– uporabe novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi, kot npr. 

protokol, tehnološko navodilo, priročnik dobre prakse, upravljavski načrt kmetije (16.2)  obvezne 
sestavine gradiva so določene v 4. točki 9. poglavja JR. To gradivo je k poročilu o izvajanju 
projekta priloženo kot priloga);

– v okviru projekta razvitih rešitev v praksi , kot npr. protokol, tehnološko navodilo, priročnik dobre 
prakse, upravljavski načrt kmetije. MKGP gradivo objavi na spletni strani programa razvoja 
podeželja http://www.program-podezelja.si/ (16.5)  obvezne sestavine gradiva so določene v 4. 
točki 9. poglavja JR. To gradivo je k poročilu o izvajanju projekta priloženo kot priloga);



Pogoji ob vložitvi zahtevka (zadnjega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe in podpoglavje 4.7 JR

4. v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP izvede praktični prikaz rezultatov projekta EIP na 
lokaciji najmanj enega kmetijskega gospodarstva, ki je član partnerstva, za najmanj tri kmetijska 
gospodarstva, ki niso člani partnerstva (16.2 in 16.5)  poročilo o izvajanju projekta; k zahtevku za 
izplačilo sredstev se priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti iz katere so 
razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;

5. vodilni partner v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširi rezultate projekta EIP na 
najmanj enem javnem dogodku, ki se ga udeleži najmanj 20 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani 
partnerstva (16.2 in 16.5)  (poročilo o izvajanju projekta; k zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo: 
vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in 
priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka);

6. če je upravičenec do podpore pridobil točke na podlagi merila iz:

 prve alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Pomen projekta EIP 
za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva  izvede praktični preizkus novega 
oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove 
ustreznosti (16.2) oziroma rešitev iz 1. točke 27. člena uredbe (16.5) na lokaciji najmanj treh 
kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva (poročilo o izvajanju projekta; k poročilu se priložijo 
najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa),

Kot lokacija kmetijskega gospodarstva se štejejo zemljišča in 
objekti, ki jih kmetijsko gospodarstvo uporablja za izvajanje 

kmetijske ali gozdarske dejavnosti.



Pogoji ob vložitvi zahtevka (zadnjega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe in podpoglavje 4.7 JR

 prve alineje 3. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Prenos znanja v 
prakso mora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, izvesti prenos 
znanja v prakso na načine in v obsegu, kot je načrtovan v projektu EIP  poročilo o izvajanju 
projekta; Priloge k zahtevku:

 če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, 
se zahtevku za izplačilu priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in tri 
fotografije dogodka,

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

 če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se en izvod tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo 
sredstev,

 druge alineje 3. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Povečanje 
usposobljenosti kmetijskih gospodarstevmora član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
v času trajanja projekta EIP izvesti program usposabljanja v skladu z drugo alinejo 3. točke 
drugega odstavka prejšnjega člena (poročilo o izvajanju projekta; zahtevku za izplačilo sredstev se 
priloži fotografijo udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja in lista prisotnosti udeležencev 
usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj: 

 ime in priimek, 

 KMG-MID številka in

 podpis udeležencev usposabljanja.



Pogoji ob vložitvi zahtevka (zadnjega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe in podpoglavje 4.7 JR

 prve alineje 4. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Način razširjanja 
rezultatovmora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 
mesecih pred zaključkom projekta EIP razširiti rezultate projekta EIP z uporabo načrtovanih 
različnih vrst komunikacijskih sredstev (poročilo o izvajanju projekta; k poročilu se priloži kopija 
članka, brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na spletno stran objave, fotografija 
dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov projekta EIP z 
navadno ali elektronsko pošto ipd.),

 druge alineje 4. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Obseg razširjanja 
rezultatovmora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 
mesecih pred zaključkom projekta EIP doseči v projektu načrtovano število objav v medijih, s 
katerimi se razširjajo rezultati projekta EIP, oziroma načrtovano število udeležencev na dogodkih, 
na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP  poročilo o izvajanju projekta; k poročilu se 
priložijo naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma dogodek: 

 objava v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija 
objavljenega članka, 

 objava na televiziji ali radiu, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži povezavo na spletno 
stran objave ali avdio – video posnetek objave,

 objava na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o 
izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

 če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.



Pogoji ob vložitvi zahtevka (zadnjega) 
15. oziroma 37. člen Uredbe in podpoglavje 4.7 JR

 prve alineje 4. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Način razširjanja 
rezultatovmora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 
mesecih pred zaključkom projekta EIP razširiti rezultate projekta EIP z uporabo načrtovanih 
različnih vrst komunikacijskih sredstev (poročilo o izvajanju projekta; k poročilu se priloži kopija 
članka, brošura, letak, avdio – video posnetek, povezava na spletno stran objave, fotografija 
dogodka, kopija sporočila in podatki o naslovnikih, če gre za razširjanje rezultatov projekta EIP z 
navadno ali elektronsko pošto ipd.),

 druge alineje 4. točke 2. odstavka 14. člena (16.2) oziroma 36. člena (16.5) - Obseg razširjanja 
rezultatovmora eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, v zadnjih 12 
mesecih pred zaključkom projekta EIP doseči v projektu načrtovano število objav v medijih, s 
katerimi se razširjajo rezultati projekta EIP, oziroma načrtovano število udeležencev na dogodkih, 
na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP  poročilo o izvajanju projekta; k poročilu se 
priložijo naslednja dokazila o objavi glede na vrsto medija oziroma dogodek: 

 objava v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži kopija 
objavljenega članka, 

 objava na televiziji ali radiu, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži povezavo na spletno 
stran objave ali avdio – video posnetek objave,

 objava na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o 
izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

 če se rezultati projekta razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka.

Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno 
predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, 
pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno 
z analizami, priporočili in zaključki.



Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja 
projekta (60. člen Uredbe)

• Upravičenec do podpore mora izpolnjevati zahteve glede označevanja vira 
sofinanciranja iz 13. člena Uredbe 808/2014/EU in predpisa, ki ureja 
označevanje vira sofinanciranja iz programa razvoja podeželja - Navodila
(Mreža za podeželje Označevanje aktivnosti - v poglavju "Informacijska 
in komunikacijska gradiva" nahajajo vsi logotipi potrebni za označevanje 
gradiv, ki so nastali v okviru projekta EIP)

• Član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, mora vsako leto trajanja 
projekta vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike (v primeru kmetije, vloži ZV nosilec kmetje). Izjema:
kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin, ki vzreja samo čebele, 
vendar mora imeti urejene podatke v RKG in registru čebelnjakov).

Vodilni partner se mora vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o 
delovanju operativnih skupin EIP, ki ga organizira MKGP (1. dogodek 
predvidoma konec leta 2019) poročilo o izvajanju projekta.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST



Za tehnično pomoč pri vnosu zahtevkov lahko pišete na

e-naslov: 

eprp-tezave.aktrp@gov.si

Za vsebinska vprašanja predlagamo uporabo foruma: 

https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=259&sid=85973ce9afea0

8ba1a894a8079b4ed8b

ali

E-pošta: aktrp@gov.si (pripišite št. zadeve)

Telefon: (01) 580 77 92

https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=259&sid=85973ce9afea08ba1a894a8079b4ed8b
mailto:aktrp@gov.si

