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ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI Z DRUGIM JAVNIM RAZPISOM ZA PODUKREP 16.2 
V OKVIRU UKREPA 16 – SODELOVANJE IZ PRP 2014-2020 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA PRISPELA DO 4.4.2019 

 
ODSTOP PROJEKTNIH PARTNERJEV OD PROJEKTA 

V1: Da zagotovimo čimbolj ustrezno in stabilno projektno partnerstvo, imamo sledeča 
vprašanja. 
 
Kako je v primeru odstopa od projekta s strani enega ali več projektnih partnerjev: 
- V fazi po oddaji vloge na razpis do izdaje odločbe (v vmesnem obdobju pregledovanja 
vloge); 
- V času izvajanja projekta? 
Odgovor: Glede na to, da gre za zaprti tip javnega razpisa je potrebno upoštevati 3. odstavek 

52. člena ZKme-1, ki določa, da se pri zaprtem javnem razpisu upoštevajo vsebinske 

spremembe vlog, ki so, ne da bi bila stranka na dopolnitev pozvana, poslane do zaprtja javnega 

razpisa (torej po zaprtju razpisa, do izdaje odločbe niso možne vsebinske spremembe. 

 

V času izvajanja projekta (po izdani odločbi), lahko stranka skladno s 54. členom ZKme-1 vloži 

največ dvakrat pred potekom roka za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, 

določenega v odločbi o pravici do sredstev, obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, 

določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene 

vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila stranki 

dodeljena pravica do sredstev, pristojni organ strankinemu zahtevku za spremembo ugodi. 

Torej v kolikor želite opraviti to spremembo, morate poiskati novega, enakovrednega člana 

partnerstva (v smislu, da izpolnjuje vse pogoje, ki jih je član, ki bo izstopil), nato pa na 

ARSKTRP poslati prošnjo z obrazložitvijo in vsemi potrebnimi prilogami, ki se nanašajo na to 

spremembo. Priložiti je potrebno vse priloge oziroma dokazila in izjave, kot jih je moral prvotno 

ob oddaji vloge priložiti ta član partnerstva, ki bo izstopil. Ker bi šlo v tem primeru za 

spremembo partnerstva, bi se morala ustrezno z aneksom uskladiti tudi pogodba o 

medsebojnem sodelovanju. Prošnjo za spremembo morate poslati še pred opravljeno 

spremembo (zamenjavo partnerjev). 

 
NAKUP OSNOVNE ČREDE (ČEBELE) 

V2: Ali je nakup osnovne črede (npr. čebeljih družin) za namen izvedbe nekega poizkusa 
v projektu upravičen strošek? 
Odgovor: Glede na določbe Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje nakup živali ni upravičen 

strošek. 

 
UPRAVIČEN STROŠEK SADIKE 

V3: Na kmetiji bodo izvedli poskus, postavili bodo nasad ribeza z novo tehnologijo in ga 
primerjali s klasičnim nasadom. 
Na drugi kmetiji bodo preizkušali sorte jablan, ki so primerne izključno za predelavo v 
jabolčno vino ( pri nas jih še ni, uvozili jih bodo iz Anglije). 
Ali so sadike trajnih rastlin (v tem primeru ribeza in jablan) upravičen strošek? 
Odgovor: V skladu s 5. točko petega odstavka 10. člena Uredbe nakup sadik trajnih rastlin ni 

upravičen strošek. 
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UPRAVIČENI STROŠKI 
V4: Zanima me, glede na to, da je vstopni DDV neupravičeni strošek, ali je vrednost 
zahtevka z DDV ali brez? Ali to pomeni, da moramo pri izdaji zahtevka tako na stroške 
dela, kot materialne stroške dodati DDV ali podamo zahtevek brez DDV? Če na zahtevek 
dodamo DDV, potem bi po treh letih projekta skupni zahtevek znašal 91.500 € namesto 
75.000 €. Hvala za odgovor. 
Odgovor: Vrednost zahtevka ne vsebuje DDV oz. na zahtevku ne navajate (izstopnega) DDV-

ja. 

 
NAKUP ŽIVALI 

V5: Ali je nakup živali upravičen strošek pri podukrepu 16.2 in 16.5? 
Odgovor: V okviru ukrepa Sodelovanje strošek nakupa živali ni upravičen strošek (velja za vse 

4 podukrepe 16.2, 16.4, 16.5, 16.9). 

 
VODJA PILOTNEGA PROJEKTA ALI PROJEKTA EIP 

V6: Kdo je lahko vodja pilotnega projekta ali projekta EIP? Ali mora biti vodja projekta 
zaposlen pri vodilnem partnerju že ob vložitvi vloge na javni razpis? Kako se ob vložitvi 
vloge na javni razpis priloži Priloga 10 Dosežena izobrazba vodje projekta, če vodilni 
partner še nima ob oddaji vloge zaposlene osebe, ki bo imenovana za vodjo projekta? 
Odgovor: Vodja projekta je oseba, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri vodilnem 

partnerju in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma 

izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v 

skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven. 

To vključuje tudi osebe z višjo strokovno izobrazbo (pridobljeno po letu 1996 v skladu z 

Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju) oziroma višješolsko izobrazbo (pridobljeno 

po 30.9.2002 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju). Vodilni partner lahko preveri ali 

izobrazba vodje projekta ustreza zahtevam uredbe na spletni strani, kjer je predstavljeno 

Slovensko ogrodje kvalifikacij: https://www.nok.si/. 

Uredba in javni razpis ne določata, da bi moral biti vodja projekta zaposlen pri vodilnem 

partnerju že ob oddaji vloge. Vodilni partner lahko zaposli ali prerazporedi zaposlenega kot 

vodjo projekta na delo na projektu po izdaji odločbe o pridobitvi sredstev. 

Za delo vodje na projektu lahko vodilni partner uveljavlja upravičene stroške dela ob oddaji 

zahtevka šele od tistega dne dalje, ko je bil vodja projekta zaposlen ali prerazporejen na delo 

kot vodja projekta. Ob oddaji zahtevka mora za uveljavljanje stroškov dela vodje na projektu 

zahtevku priložiti poleg izpolnjenih mesečnih časovnic tudi kopijo 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. Izpolnjeno prilogo 10 

Dosežena izobrazba vodje projekta je potrebno priložiti že ob oddaji vloge na javni razpis. V 

kolikor pri vodilnem partnerju vodja projekta ob oddaji vloge na javni razpis še ni zaposlen, se 

le-to v prilogi ustrezno označi (označi se izjava pod točko b) in se v takem primeru priloga 10 z 

izpolnjenimi podatki glede izobrazbe vodje projekta priloži še ob oddaji prvega zahtevka za 

izplačilo sredstev. 

 
KMETIJSKI PROIZVOD - JABOLKO 

V7: Ali je jabolko kmetijski proizvod? 
Odgovor: V pomoč pri razjasnitvi kaj je kmetijski proizvod je lahko seznam kmetijskih 

proizvodov in nekmetijskih proizvodov, ki je priloga k razpisni dokumentaciji. Ta priloga je 

informativnega značaja.  

 

Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen v prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije UL 

C 326, 26. 10. 2012, str. 1, ki določa kmetijske proizvode in je dostopen tukaj: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf ... 1026sl.pdf  

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sl.pdf
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Podrobnejši seznam kmetijskih proizvodov po sektorjih se nahaja v prilogi I k Uredbi (EU) št. 

1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne 

ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 

234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 in je dostopen tukaj:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 08&from=SL 

 
ANALIZA IZVEDLJIVOSTI PRENOSA 

V8: Ali mora biti analiza izvedljivosti prenosa priložena že prijavi na razpis? 
Odgovor: Analizo izvedljivosti prenosa je potrebno priložiti ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev. 
 

PARTNERJI V PROJEKTU 
V9: Ali morajo vsi partnerji v projektu ovrednotiti svoje stroške? primer: kmečko 
gospodarstvo zaradi ločenega računovodstva in ker ne bo imel veliko dela, ne bi 
obračunal stroškov, kljub temu da bodo nastali. Ali se vseeno šteje kot partner v 
projektu? 
Odgovor: Partner v projektu je vsak, ki podpiše pogodbo o medsebojnem sodelovanju in ni 
potrebno, da tudi izvaja upravičene aktivnosti in uveljavlja upravičene stroške. Ni potrebno, da 
vsi partnerji v projektu ovrednotijo svoje stroške. V kolikor bi upravičene aktivnosti v projektu 
izvajali tudi nosilec oziroma člani kmetije, si lahko stroške dela na projektu obračunajo v skladu 
s standardno lestvico stroškov na enoto, ki za kmetijo kot člana partnerstva znaša 9,45€ na uro 
opravljenega dela. Kmetija mora v primeru, da izvaja upravičene aktivnosti in uveljavlja 
upravičene stroške, voditi ustrezne evidence za namen izvajanja projekta, iz katerih mora biti 
razvidno, kakšni so upravičeni stroški, povezani z izvajanjem projekta in prihodki iz naslova 
izvajanja projekta. 
 

NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA - VODJA PROJEKTA 
V10: Ali je lahko vodja EIP projekta nosilec kmetijskega gospodarstva? 
Kmetijsko gospodarstvo je vodilni partner, organizirano kot kmetija, obdavčena po 
katastrskem dohodku. Nosilec plačuje prispevke iz naslova osnovne kmetijske 
dejavnosti in ni zaposlen izven kmetije. 
Odgovor: Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki plačuje prispevke iz naslova osnovne kmetijske 
dejavnosti, se ne šteje za zaposlenega. Za zaposlenega se šteje oseba, ki je v delovnem 
razmerju (s pogodbo o zaposlitvi) pri članu partnerstva. Vodja projekta je v skladu s tretjim 
odstavkom 10. člena Uredbe oseba, ki je za namen izvedbe projekta zaposlena pri vodilnem 
partnerju in ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma 
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje in je v 
skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na šesto ali sedmo raven. 
 

UPRAVIČENI STROŠKI NASAD 
V11: Na kmetiji bodo izvedli poskus, postavili bodo nasad ribeza z novo tehnologijo in ga 
primerjali s klasičnim nasadom. 
Na drugi kmetiji bodo preizkušali sorte jablan, ki so primerne izključno za predelavo v 
jabolčno vino ( pri nas jih še ni, uvozili jih bodo iz Anglije). 
Sadike torej niso upravičen strošek. 
Ali je upravičen strošek pri postavitvi poskusnega nasada namakalni sistem, mreže proti 
toči, mreže za senčenje, ograje, žice, mreže proti škodljivcem... 
Odgovor: Ukrep Sodelovanje ni investicijski ukrep. Sadike trajnih rastlin niso upravičen strošek. 
So pa lahko upravičeni stroški materiala in stroški nakupa nove opreme, če so v projektu 
utemeljeni in so potrebni za izvedbo aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta 
oz. pripravo in izvedbo praktičnega preizkusa (npr. če bi se poskus nanašal na obvladovanje / 
preprečevanje škodljivcev, potem bi bil lahko upravičen strošek nakup ograje ali mreže proti 
škodljivcem). 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=SL
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UPRAVIČENA AKTIVNOST – ČAS PORABLJEN ZA POT 
V12: Prosim za informacijo ali je čas, ki je porabljen za pot do točke, kjer se bo izvajala 
aktivnost, upravičen in se lahko te ure pišejo v časovnico? 
 
V kolikor ne ali je potem takem dnevnica upravičen strošek - v kolikor celotna pot traja 8 
ur, aktivnost pa 4 ure. 
Odgovor: Stroški dela na projektu so upravičeni v skladu s standardno lestvico stroškov na 
enoto. Če je zaradi izvedbe projekta potrebno, da je oseba, ki dela na projektu, prisotna na neki 
drugi lokaciji, je upravičen strošek dela tudi čas, ki je potreben za pot do tiste lokacije. Dnevnica 
spada med potne stroške in je upravičen strošek v višini dejansko izplačanih stroškov 
zaposlenemu, vendar največ do višine, ki jo določa uredba, ki ureja davčno obravnavo povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 
 

OBRAČUN STROŠKOV 
V13: Kmet bi sodeloval v projektu in bi bil član partnerstva. Pri tem si svojega dela ne bi 
obračunal, prodal pa bi nam vzorec svojega pridelka, ki bi ga analizirali. Ali mora v tem 
primeru voditi ločeno računovodstvo, ali lahko mi kupimo pridelek in ga uvrstimo pod 
materialne stroške, kot bi to storili, če bi kupili od nekoga, ki ne bi bil član partnerstva? 
Odgovor: Kmet si lahko obračuna svoje delo na projektu v skladu s standardno lestvico 
stroškov na enoto, ki za kmetije znaša 9,45€ na uro opravljenega dela na projektu. V kolikor bi 
član partnerstva od kmeta, ki je tudi član partnerstva, kupil pridelek, ki ga je kmet vzgojil za 
namene izvedbe preizkusa v okviru projekta, da bi drug član partnerstva na tem pridelku opravil 
analizo, tak strošek nakupa ni upravičen strošek. 
 

POTNI STROŠEK 
V14: V okviru potnih stroškov me zanima ali so le ti upravičeni za osebe, ki bodo sicer 
sodelovale na projektu, a zanje ne bomo upravičevali stroškov dela? 
Odgovor: Potni stroški so v skladu z 8. poglavjem 2. Javnega razpisa za podukrep 16.2 strošek 
službenih potovanj, ki jih zaposleni pri članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, opravi z 
zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta. Gre torej za osebe, ki so pri članu partnerstva 
zaposlene za namen izvedbe projekta, ki opravijo v zvezi z izvedbo projekta službeno pot, zato 
je edino smiselno, da za njih uveljavljate tudi stroške dela na projektu za čas trajanja 
službenega potovanja. S potnimi stroški se namreč le krijejo stroški, povezani s prevozom (npr. 
kilometrina, nakup vozovnice) ali prehrano (dnevnica). 
 

MERILO PRIHODEK IZ DD 
V15: Kmetija bo v zadnjem letu izvajanja projekta ustvarila prihodke iz dopolnilne 
dejavnosti nad 5.000 EUR - v vlogi iz tega naslova pridobi 15 točk. 
Kaj bi se zgodilo v primeru, da kmetiji ne bi uspelo realizirati tega merila? 
Odgovor: Glede na vsebino vašega vprašanja predvidevam, da se le-to nanaša na podukrep 
16.9, saj pri 16.2 tega merila ni. 
 
Javni razpis za podukrep 16.9 pri podmerilu II/1. Spodbujanje diverzifikacije na kmetiji določa, 
da merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s 1. točko drugega odstavka 47. 
člena Uredbe. Ta določa, da mora eden ali več članov kmetije v zadnjih 12 mesecih pred 
zaključkom projekta ustvariti prihodke iz dopolnilne dejavnosti, če je pri ocenjevanju vloge na 
javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 2. točke drugega odstavka 46. člena. 
Torej, če pridobite točke na podlagi tega merila, ta pogoj postane za vas obvezen in v kolikor ni 
izpolnjen, se zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v celoti zavrne. 
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IZKAZOVANJE DEJAVNOSTI 
V16: Partner - članica Univerze v Ljubljani - ima v ustanovni listini navedeno dejavnost, ki 
se zahteva (74.900), ta pa ni razvidna v AJPESu, kjer je zavedena le osnovna dejavnost 
(izobraževanje). 
 
In obratno: drugi partner - zveza društev - ima 74.900 v AJPESu, nima pa je v ustanovni 
listini. 
 
Katera od oblik je primerna oz. potrebna za prijavo na 16.2? 
Odgovor: SKD dejavnost 74.900 je potrebna za t.i. obveznega člana partnerstva, ki se bo v 
projekt vključil kot svetovalno podjetje, registrirano za opravljanje dejavnosti svetovanja na 
področju kmetijstva ali živilstva. Šteje tudi, če je ta šifra dejavnosti razvidna iz ustanovne listine, 
saj je v Poslovnem registru Slovenije navadno navedenih le nekaj šifer, ki predstavljajo ključne 
dejavnosti podjetja oz. organizacije. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
V17: Pri pripravi pilotnega projekta je v prilogi 21 pod točko h potrebno za vsako merilo, 
na podlagi katerega se pridobijo točke pri merilih za ocenjevanje vlog, potrebno opisati 
načrtovane cilje in aktivnosti, da bo merilo izpolnjeno. Ali je to poterbno tudi pri merilu 
sestava partnerstva? 
Odgovor: Tudi pri merilu sestava partnerstva vpišite podatke na podlagi katerih uveljavljate 
točke (na kratko), še posebej pri podmerilu Heterogenost sestave partnerstva podatki 
pripomorejo k hitrejši razjasnitvi in posledično hitrejši obravnavi vlog. 
 

PRENOS ZNANJA V PRAKSO 
V18: Kot prenos znanja v prakso je eden izmed načinov prenosa izdelava tiskanega 
gradiva (npr. priročnik). Ali mora biti priročnik natisnjen, ali je lahko o pdf obliki objavljen 
na spletni strani? 
Odgovor: Javni razpis določa izdelavo tiskanega gradiva, kar pomeni, da mora biti v tiskani 
obliki in ne elektronski. 
 

EKOLOŠKI CERTIFIKAT 
V19: Kmetija je tretje leto v preusmeritvi v ekološko kmetijstvo (pridelava malin). 
Letos jeseni bodo dobili certifikat o ekološki pridelavi, ob oddaji vloge pa ga še ne bodo 
imeli, razpolagajo samo s potrdilom o kontroli. 
Ali so upravičeni do točk za sheme kakovosti? 
Odgovor: Pri merilu Prispevek k varovanju naravnih virov lahko partnerstvo pridobi 5 točk v 
primeru, da je najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, vključenih v 
shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava. Za vsakega člana partnerstva, ki izpolnjuje ta 
pogoj, se vlogi na javni razpis priloži kopija certifikata o ekološki pridelavi oziroma predelavi 
kmetijskih proizvodov. Torej iz navedenega izhaja, da mora biti kmetija že ob oddaji vloge 
izpolnjevati ta pogoj in razpolagati s certifikatom o ekološki pridelavi oz. predelavi kmetijskih 
proizvodov. 
 

VNOS VLOGE 
V20: Ali lahko vlogo odda pooblaščenec, če ga vodilni partner pooblasti za oddajo 
vloge? 
Odgovor: Tako je, vlogo lahko odda oseba, ki jo vodilni partner za to pooblasti. Če želi vlagatelj 
pooblastiti drugo osebo za elektronsko oddajo vloge, mora na ARSKTRP poslati pooblastilo, na 
podlagi katerega ARSKTRP pooblaščenemu vlagatelju omogoči elektronski vnos in oddajo 
vloge. Pooblastilo se pošlje po elektronski pošti na naslov eprp_pooblastila@gov.si. Za vse 
ostale težave in vprašanja povezana z vnosom v aplikacijo pa lahko pošljete na 
eprptezave.aktrp@gov.si. 
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REFERENCA VODENJA PROJEKTOV 
V21: Če je organizacija - vodilni partner pri triletnem projektu agroživilstva financiran s 
strani EU, ki se konča konec maja (torej po 19.4.2019), ostale reference vodenja pa so 
starejše od 5 let, je to izločitveni faktor ? 
Odgovor: Partnerstvo pridobi točke pri merilu Reference vodilnega partnerja v primeru, ko ima 
vodilni partner reference z vodenjem (ali sodelovanjem) najmanj enega projekta, ki je bil 
(so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih 
letih pred vložitvijo vloge na javni razpis, in se nanaša na področje kmetijstva ali živilstva. Glede 
na podatke, ki ste jih navedli, partnerstvo pri tem merilu ne more prejeti točk. 
 

ZAVOD IN KMG MID 
V22: Kmetijsko gozdarski zavod je partner v projektu kot pravna oseba na področju 
svetovanja v kmetijstvu. 
Zaradi vzrejališča za bike, ki je v sklopu oddelka za živinorejo, ima tudi svoj KMG MID? 
Ali ga moramo v podatkih o članu partnerstva navesti, kljub temu, da to ni relevantno za 
projekt? 
Odgovor: V primeru, ko se član partnerstva v partnerstvo vključi kot pravna oseba, registrirana 
za opravljanje dejavnosti svetovanja (in ima tudi tako vlogo v projektu ter ima hkrati tudi KMG 
MID številko), ni obvezen vpis KMG MID številke v prijavni obrazec. V primeru pa, da bi tak 
partner želel, da se praktični preizkus rešitev iz 3. točke 1. odstavka 10. člena Uredbe izvede 
(poleg obveznega praktičnega preizkusa na lokaciji KMG, ki je obvezni član partnerstva kot 
kmetijsko gospodarstvo) tudi na njegovi lokaciji kmetijskega gospodarstva, pa mora vpisati 
svojo KMG MID številko. 
 

PODPIS POGODBE O SODELOVANJU 
V23: Ali lahko Pogodbo o medsebojnem sodelovanju vsak partner podpiše na svojem 
posebnem listu, saj je to z vidika zbiranja podpisov partnerjev z različnih krajev Slovenije 
najbolj učinkovito? 
Odgovor: Javni razpis in Uredba tega ne urejata, pri tem je potrebno upoštevati predpise, ki 
urejajo obligacijska razmerja. Pomembno je, da vsak član partnerstva pred podpisom pogodbe, 
ki ima za njega lahko tudi pravne posledice, vsebino pogodbe prebere oziroma je z njo 
seznanjen. 
Načeloma je lahko vsak partner podpisan na svojem listu, ki je sestavni del pogodbe, če je 
pogodba sestavljena oziroma pripravljena na ta način. Seveda mora biti to jasno razvidno iz 
oblike pogodbe (npr. iz ustreznega oštevilčenja strani). 
 

PRILOGA 3:IZJAVA PREJEMNIKA POMOČI "DE MINIMIS" 
V24: V Prilogi 3 "IZJAVA ČLANA PARTNERSTVA, KI JE PREJEMNIK POMOČI DE 
MINIMIS" je zapisano, da izjavo izpolnijo vodilni partner in vsi drugi člani partnerstva, ki 
so upravičenec do podpore in so prejemniki pomoči de minimis. 
Ali pravilno sklepamo, da velja enako pravilo kot pri 1. javnem razpisu, da se Priloge 3 v 
primeru, ko se projekt v celoti nanaša na kmetijski proizvod, ne prilaga? 
Odgovor: Tako je, v primeru ko se projekt nanaša izključno na kmetijski proizvod, Priloge 3 ni 
potrebno priložiti k vlogi. 
 

PARTNER PROJEKTA PRILOGE 
V25: Partner projekta (eden od devetih partnerjev pilotnega projekta) je recimo 
Veterinarska fakulteta, vendar pri njih ne bo nastal NOBEN upravičen strošek, ki bi ga 
uveljavljali. Pri aktivnosti Razširjanje rezultatov projekta bo namreč strošek avtobusnega 
prevoza študentov VF na KMG, kjer bo izveden praktični preizkus plačal vodilni partner. 
Strošek dela, ki bo s to demonstracijo študentom Veterinarske fakultete s strani kmeta, 
bo pa tako ali tako vključen v stroške dela tega KMG, ki ima registrirano ustrezno 
dopolnilno dejavnost. 
 
Katere priloge priložimo za tega 9. (devetega) partnerja? 
V vaši Power point prezentaciji ste namreč napisali, da morajo priloge 1, 4, 6 in 7 izpolnili 
le upravičenci do podpore. 
Odgovor: Konkretnega podatka o vlogi tega člana partnerstva v projektu niste navedli, ampak 
glede na napisano, sklepamo, da ne bo eden izmed t.i. obveznih članov iz 1. odstavka 7. člena 
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Uredbe, temveč eden izmed ostalih članov iz 5. odstavka istega člena. V tem primeru je 
potrebno za člana partnerstva, ki ni upravičenec do podpore, priložiti le izjavo v prilogi 5 ter 
morebiti (odvisno od uveljavljanja meril) izjavo v prilogi 12. 
 

STROŠKI 
V26: Ali se posredni stroški določijo vsem partnerjem, ki imajo upravičene stroške dela 
avtomatsko? 
Torej ali tudi KMG, ki nima zaposlenega, vendar bo imelo upravičene stroške dela, lahko 
dobi posredne stroške? 
 
V vzorcu prijavnega obrazca za pilotni projekt v tabelah v poglavju 2.5 Načrtovani 
upravičeni stroški projekta bi v skupini stroškov povezanih z Pripravo in izvedbo 
praktičnega preizkusa v vrstici Stroški materiala, v kolono količina vnesli število 
kompletov materiala za embriotransfer na eno kravo prejemnico, pod enoto mere pa 
napisali kom. Te stroške s tem materialom bo imel samo partner, ki izpolnjuje pogoje v 
merilu Sestava partnerstva pod č. 
 
Zaradi zapletenosti določb pri potnih stroških, projektni partnerji, ki imamo zaposlene, te 
vrste stroškov ne bomo uveljavljali kot upravičene stroške. Torej jih ne bomo vnesli v 
tabelo 2.5. 
Ali je to mogoče? 
Odgovor: Uredba določa, da so upravičen strošek tudi posredni stroški, ki se določijo v obliki 
pavšalnega zneska iz točke b) prvega odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, kar pomeni, 
da za njih ni potrebno predlagati dokazil o plačilu. Ne določijo se avtomatsko vsem članom 
partnerstva, ki imajo stroške dela, temveč je potrebno za vsakega takega partnerja za te stroške 
zaprositi v okviru prijave na javni razpis, kot tudi potem v zahtevku za izplačilo sredstev. 
Posredni stroški lahko znašajo največ 15 odstotkov upravičenih stroškov dela. Tudi KMG, ki 
nima zaposlenega in bo imelo upravičene stroške dela na projektu lahko ob vlogi načrtuje 
posredne stroške. 
 
V kolikor ne boste uveljavljali potnih stroškov, jih ni potrebno vnašati v prijavni obrazec in 
projekt. 
 

OBDAVČENA PODPORA 
V27: Kako bodo obdavčena podpora, do katere bo upravičen kmet za svoje delo na 
projektu (Kmet, ki je nosilec partnerske KMG)? V okviru dohodnine? 
Kmetu bomo načrtovali le stroške dela na projektu. 
Seveda bo njegovo delo na tem pilotnem projektu povezano izključno z opravljanjem 
kmetijske dejavnosti, v našem primeru z oskrbo krav molznic, zato nam je logično, da je 
kmet že itak obdavčen za kmetijsko dejavnost po KD-ju. 
Odgovor: Način obdavčitve je odvisen od načina ugotavljanja davčne osnove. Za kmetijo, ki je 
obdavčena po katastrskem dohodku, sredstva izplačana v okviru tega ukrepa niso oproščena 
plačila dohodnine. V tem primeru agencija pred izplačilom odvede akontacijo dohodnine. 
 

VZOREC PRIJAVNEGA OBRAZCA 
V28: Ali v dokumentu Vzorec prijavnega obrazca v word obliki izpolnimo vse vrstice v 
poglavju 1? Kako je s sivimi polji, glede na opombe spodaj v nogi vsake strani tega 
Vzorca prijavnega obrazca? 
Torej vnesemo vse podatke v vse vrstice najprej v Wordov dokument, potem pa vse, 
razen sivih polj prenesemo še v aplikacijo, zato ker je treba Word priložiti v e-obliki? 
Odgovor: Vzorec prijavnega obrazca v Word-ovi obliki je le informativne narave, kot pomoč 
vlagateljem, da vnaprej vidijo, katere podatke morajo pripraviti za vnos in oddajo vloge preko 
spletne aplikacije. Torej tega dokumenta ni potrebno izpolnjevati. Po vnosu in oddaji vlogi preko 
spletne aplikacije, boste elektronski prijavni obrazec natisnili in skupaj s prilogami poslali 
priporočeno po pošti na ARSKTRP, kot je to določeno v 52. členu Uredbe o izvajanju ukrepa 
Sodelovanje. 
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MERILO 
V29: Ali lahko, če sta dva od devetih partnerjev pilotnega projekta KGZS-Zavod Celje in 
KGZS-Zavod Ptuj in oba vstopata kot svetovalni podjetji, računamo na 3 točke, po merilu 
pod točko b, v 1. točki I. poglavja? 
Citiramo iz razpisa: 
Partnerstvo vključuje: 
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz 1. točke pod a) prvega odstavka 7. člena 
Uredbe., 3 točke 
Odgovor: Tako je, v kolikor dva člana partnerstva izpolnjujeta pogoj iz 1. točke pod a) prvega 
odstavka 7. člena Uredbe, partnerstvo pridobi 3 točke. 
 

PARTNER KMETIJA-KRITERIJI TOČKOVANJA 
V30: Ali mora kmetija izpolnjevati kriterije, ki so točkovani, vsa 3 leta izvajanja? Npr. 
kmetija, ki je manjša kot 10 ha, v 3 letnem obdobju ne sme povečani obsega kmetijskih 
površin čez 10 ha? 
Odgovor: Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje v 15. členu določa pogoje, ki jih mora 
upravičenec do podpore izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo (poleg 59. člena Uredbe). 
V 2. točki 1. odstavka tega člena je določeno, da mora ohraniti število članov partnerstva in 
heterogenost sestave partnerstva, 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 13. člena te uredbe. Iz tega izhaja, da mora partnerstvo ta pogoj izpolnjevati 
ob vložitvi vsakega zahtevka za izplačilo sredstev. 
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ODGOVORI NA DODATNA VPRAŠANJA (IZVEN FORUMA) 
 
V1: Sestava partnerstva zahteva kmetijska gospodarstva: 
1 - kaj definira “kmetijsko gospodarstvo” in kaj “kmetijo”? Imamo čebelarja, ki je letos 
vpisal gerke na svoje ime - čebele ima od lani - pa bi želel sodelovati na projektu kot 
kmetijsko gospodarstvo <10 ha. 
2 - ali obstaja smiselno prevajanje majhnih (<10 ha) in velikih (>10 ha) kmetov v 
čebelarje? Kaj naredi čebelarja velikega kmeta in kaj malega? 
Odgovor: Izraz kmetijsko gospodarstvo je definiran v 3. členu ZKme-1 (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), in sicer je kmetijsko 
gospodarstvo organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več 
proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno 
vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo in je organizirano v eni izmed naslednjih oblik: 
a) pravna oseba, 
b) samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem 
besedilu: samostojni podjetnik posameznik), 
c) fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v Centralni 
register prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), 
č) kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje 
tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, 
d) agrarna skupnost, 
e) pašna skupnost; 
 
Torej kmetija je ena od možnih oblik kmetijskega gospodarstva. 
 
58. člen Uredbe določa, da mora vsako kmetijsko gospodarstvo vložiti zbirno vlogo v letu, ki ga 
določa javni razpis (2. javni razpis določa, da je to leto 2018). v tem členu je tudi izjema za 
kmetije, ki vzrejajo samo čebele in so brez kmetijskih površin. V kolikor bi potencialni član 
partnerstva bil kmetija (čebelar), ki v letu 2018 ni oddala zbirne vloge in ima ob vložitvi vloge na 
javni razpis kmetijske površine, v partnerstvo ne more vstopiti kot kmetijsko gospodarstvo. 
 
V2: V razpisu je pogoj: 
je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 
112 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 (podpora za mlade kmete), 
 
To velja za kdajkoli v obdobju 200-2013 ali je omejitev 5 let? 
Odgovor: Pogoj, ki ga omenjate, je eden izmed pogojev za pridobitev točk pri podmerilu 
Heterogenost sestave partnerstva. Javni razpis ne omejuje tega pogoja na koledarsko obdobje, 
temveč le na programsko, in sicer PRP 2007-2013 in PRP 2014-2020 (ter seveda na podukrep 
6.1 in ukrep 112 iz teh dveh programskih obdobij). 

 
V3: Merila, heterogenost sestave partnerstva- imata najmanj dva v uporabi različen 
obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha).  
Ali so to mišljena primerljiva kmetijska zemljišča ( PKP )? 
Odgovor: Ne, določilo se ne nanaša na primerljive kmetijske površine (PKP), temveč na 

dejanske površine kmetijskih zemljišč, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi, kar mora biti 

tudi razvidno iz RKG. 

 

V4: Kako je v primeru, da sedaj vključimo v projektno partnerstvo kmetijo, pri kateri se 
lahko tekom trajanja 3 letnega projekta spremeni lastništvo (kmetijo bi naj v tem času 
prevzel sin)? Kako to vpliva na sam projekt? 
Odgovor: ZKme-1 v 54. členu določa, da stranka lahko vloži največ dvakrat pred potekom roka 

za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določenega v odločbi o pravici do sredstev, 

obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če 

bi bile tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter 

dosežen namen, za katerega je bila stranki dodeljena pravica do sredstev, pristojni organ 

strankinemu zahtevku za spremembo ugodi. Torej novi prevzemnik kmetije bi moral iz naslova 

tega projekta prevzeti vse obveznosti, od očeta, ki je vstopil v partnerstvo. V kolikor bi želeli 
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opraviti tako spremembo, je potrebno že pred samo spremembo na ARSKTRP poslati prošnjo z 

obrazložitvijo in vsemi potrebnimi prilogami, ki se nanašajo na to spremembo. Priložiti je 

potrebno vse priloge oziroma dokazila in izjave, kot jih je moral prvotno ob oddaji vloge priložiti 

oče, kot nosilec kmetije in član partnerstva. Ker bi šlo v tem primeru za spremembo v partnerski 

pogodbi, bi se morala ustrezno z aneksom uskladiti tudi pogodba o medsebojnem sodelovanju. 

 


