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ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI Z DRUGIM JAVNIM RAZPISOM ZA PODUKREP 16.4 
V OKVIRU UKREPA 16 – SODELOVANJE IZ PRP 2014-2020 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA PRISPELA DO 3.4.2019 

 
POGODBA O SODELOVANJU 

 
V1: Vodilni partner je zadruga. 
 
S kmetije se bodo prodajali osnovni kmetijski proizvodi in proizvodi iz dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.  
Nosilec kmetije in nosilec dopolnilne dejavnosti sta različni osebi.  
 
Kdo je partner v pogodbi o sodelovanju? Nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne 
dejavnosti ali morata biti oba partnerja, če se prodajajo proizvodi enega in drugega.  
 
Ali mora vodilni partner od vsakega partnerja zadostiti pogoju 5000 eur, torej 5000 eur od 
nosila kmetije in 5000 eur od nosilca dop.dej kar znaša v tem primeru 10000 eur na 
kmetijo če morata biti oba partnerja v pogodbi?  
Odgovor: V skladu z 49a. členom Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje mora biti v takem 
primeru član partnerstva (in podpisnik pogodbe o medsebojnem sodelovanju) nosilec kmetije 
(49a. člen te Uredbe namreč določa, da je v primeru, da je član partnerstva kmetija, 
upravičenec do podpore nosilec kmetije. Le če bi se upravičena aktivnost projekta izvajala 
samo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bi bil upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.). 
V 22. členu te Uredbe je določeno, da mora vrednost odkupa proizvodov od posameznega 
kmetijskega gospodarstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašati najmanj 
5.000 eurov, iz česar sledi, da ta vrednost (5.000 eurov) velja za celotno kmetijsko 
gospodarstvo. Torej ta pogoj morata v takem primeru izpolniti oba skupaj (nosilec kmetijskega 
gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti). V vrednost odkupa proizvodov se v primeru 
kmetije šteje tako odkup proizvodov iz kmetijske dejavnosti kot tudi odkup proizvodov iz 
dopolnilne dejavnosti. 
 

AVTOHTONE IN TRADICIONALNE SORTE IN PASME 
V2: Katere so avtohtone in tradicionalne sorte in pasme? 
Odgovor: Avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali so določene v 11. členu Uredbe o 
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 
81/18 in 10/19) in sicer: 
a) avtohtone pasme domačih živali: 
- govedo: cikasto govedo; 
- konji: lipicanski konj, posavski konj, slovenski hladnokrvni konj; 
- prašiči: krškopoljski prašič; 
- ovce: belokranjska pramenka, bovška ovca, istrska pramenka, jezersko-solčavska ovca; 
- koze: drežniška koza; 
- kokoši: štajerska kokoš; 
b) tradicionalne pasme domačih živali: 
- konji: ljutomerski kasač; 
- prašiči: slovenska landrace – linija 11, slovenska landrace linija – 55, slovenski veliki beli 
prašič; 
- ovce: oplemenjena jezersko-solčavska ovca; 
- koze: slovenska sanska koza, slovenska srnasta koza; 
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- kokoši: slovenska grahasta kokoš, slovenska srebrna kokoš, slovenska rjava kokoš, slovenska 
pozno operjena kokoš. 
 
Avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin so določene v prilogi 12 Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 in 
10/19) in sicer: 
 
1. žita: 
- navadna ajda: Čebelica, Darja, 
- navadna pšenica: Gorolka, Reska, 
- proso: Sonček; 
 
2. koruza za zrnje, koruza za silažo: 
- Lj-180, Lj-275 t; 
 
3. krompir: 
- Bistra, Kresnik; 
 
4. oljnice: 
- oljna buča: Slovenska golica, 
- riček: Koroški; 
 
5. detelja (črna detelja): Poljanka; 
 
6. trave: 
- navadna pasja trava: Kopa, 
- travniška bilnica: Jabeljska, 
- travniški mačji rep: Krim, 
- trpežna ljuljka: Ilirka; 
 
7. mnogocvetna ljuljka: 
- KIS Draga; 
 
8. druge rastline za krmo na njivah: 
- inkarnatka: Inkara, 
- krmna ogrščica: Daniela, Starška, 
- lucerna: Bistra, Krima, Soča, 
- podzemna koleraba: Rumena maslena, 
- strniščna repa: Kranjska okrogla; 
 
9. zelenjadnice, kot samostojne kmetijske rastline: 
- motovilec: Ljubljanski, Pomladin, Žličar, 
- radič: Goriški, Monivip, Solkanski; 
 
10. zelenjadnice, kot ena kmetijska rastlina: 
- čebula: Belokranjka, Ivica rdeča, Ptujska rdeča, Tera, 
- česen: Jesenski Anka, Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Štrigon, 
- fižol (nizek fižol, turški fižol, visok fižol): Breginc, Cipro, Češnjevec, Jabelski pisanec, 
Jeruzalemski, Kifeljček justi, Klemen, Ptujski maslenec, Prepeličar tomačevski, Semenarna 22, 
Stoletni, Zorin, 
- korenje: Ljubljansko rumeno, 
- kumara: Dolga zelena, 
- paprika: Botinska rumena, Sivrija, Soroksari, 
- paradižnik: Dule, Jani pritlikav, Luka, Maribor, Milka, Novosadski jabučar, Stanko, Tomi, Val, 
- solata: Belokriška, Bistra, Dalmatinska ledenka, Leda, Ljubljanska ledenka, Marija, Posavka, 
Vegorka, 
- strniščna repa: Kranjska okrogla, 
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- zelje (belo zelje): Futoško, Ljubljansko, Varaždinsko 2, Varaždinsko 3; 
 
11. hmelj: 
- Atlas, Bobek, Cerera, Savinjski golding; 
 
12. sadne rastline: 
- breskev: Norman, Veteran, 
- češnja: Brusniška hrustavka, Francoska, Napoleonova, Petrovka, Tarčentka, Vigred, Vipavka, 
Volovsko srce, 
- hruška: Avranška, Junijska lepotica, Lukasova, Rjavka, 
- jablana: Ananasova reneta, Bartolenka, Baumanova reneta, Beli zimski kalvil, Beličnik, 
Bobovec, Bojkovo jabolko, Boskopski kosmač, Carjevič, Carska reneta, Citronka, Damasonski 
kosmač, Dolenjska voščenka, Gloria mundi, Gorenjska voščenka, Goriška sevka, Grafenštajnc, 
Herbertova reneta, Jakob Lebel, Jonatan, Kanadka, Kaselska reneta, Klanferca, Koksova 
oranžna reneta, Krivopecelj, Lepocvetka, Londonski peping, Lonjon, Majda, Mariborka, Ontario, 
Ovčji nos, Pisani kardinal, Pohorka, Prinčevo jabolko, Priolov delišes, Rdeča škrbotavka, Rdeča 
zvezdasta reneta, Rdeči astrahan, Rdeči delišes, Rdeči jesenski kalvil, Rdeči ovčji nos, Rožnik, 
Šampanjska reneta, Špička, Štajerski mošancelj, Štajerski pogačar, Zeleni štetinec, Zlata 
parmena, Zuccalmaglio reneta, Zvezdasto jabolko, Zvončasto jabolko, 
- leska: Istrska dolgoplodna leska, Istrska okrogloplodna leska, 
- marelica: Ogrska marelica, Pišeška, 
- oljka: Buga, Črnica, Mata, Štorta, 
- oreh: Elit, Haloze, MB-24, Petovio, Rače, 
- sliva/češplja: Čačanska rana, Domača češplja, Erzinška, 
- smokva (figa): Bela petrovka, Flazana, Laščica, Miljska, Pinčica, Sivka, Zelenka, 
- višnja: Gorsemska dvojna, Lotova, Šumadinka; 
 
13. vinska trta: 
- Cipro, Klarnica, Kraljevina, Maločrn, Pergolin, Pikolit, Pinela, Poljšakica, Ranfol, Ranina, 
Rumeni plavec, Šentlovrenka, Vitovska grganja, Zelen. 
 

UVELJAVLJANJE VIŠJE SILE »HUDA NARAVNA NESREČA« 
V3: Na 16.4 bi se rada prijavili sadjarji. 

Imamo vprašanje na temo uveljavljanja višje sile zaradi izpada dohodka zaradi hude 
naravne nesreče, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo. 

Kako bo lahko npr. v primeru spomladanske pozebe, zaradi katere ne bodo sadjarji  v 
drugem letu po izvajanju projekta  skupaj dosegli prometa 100.000 eur oz. min. 5.000 
eur/člana partnerstva uveljavljali  hudo naravna nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko 
gospodarstvo" (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje). 

Lahko je škoda spet naslednje leto (tretje leto izvajanja projekta), ali pa pride tretje leto 
do hiperprodukcije (npr. letošnja letina jabolk), ko prodaja spet ni možna….. 

Kakšen je POSTOPEK za PRIZNAVANJE in UVELJAVLJENJE višje sile za hudo naravno 
nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, če se bo zgodila v drugem 
oziroma/in  tretjem letu izvajanja projekta za primer, ki ga opsujemo zgoraj? 
 
Ali se bo morda uporabljal (podoben) postopek  kot se uporablja pri Uredbi o ukrepih 
kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 
omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PP 2014 - 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov 
kmetijske politike za leto 2017 , več o tem glej povezavo 
http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_s ... vica/6361/. 
Odgovor: Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje o primeru višje sile govori v 65. členu, in 
sicer določa: 
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(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora 
vodilni partner ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od 
dneva, ko je vodilni partner to zmožen storiti. 
 
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka odloči ARSKTRP. 
Program razvoja podeželja 2014-2020 določa, da so lahko v skladu z 2. točko 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU "višja sila" in "izjemne okoliščine" zlasti priznani v naslednjih primerih: 
-smrt upravičenca; 
-dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo; 
-huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo; 
-uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče; 
-epizootska bolezen ali bolezen rastlin, ki prizadene del ali vso živino oziroma kmetijske rastline 
upravičenca; 
-razlastitev celotnega ali velikega dela kmetijskega gospodarstva, če te razlastitve ni bilo 
mogoče pričakovati na dan predložitve vloge; 
-kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del; 
-izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih 
ukrepov; 
-uničenje trajnih rastlin in pridelka, ki jo povzročijo divje živali; 
-napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad 
uničiti in 
-napad bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, zaradi katerih je potrebno čebele v tem 
panju uničiti oziroma nadomestiti z novo čebeljo družino. 
Vsako vlogo za višjo silo ARSKTRP obravnava individualno na podlagi predloženih dokazil, s 
katerimi stranka dokazuje, da je do višje sile prišlo. ARSKTRP zato ne more podati natančnega 
odgovora na hipotetično postavljeno vprašanje oziroma vnaprej priznati primer višje sile. 
 

MERILA 
V4: 1. Kako se projektno partnerstvo v vlogi na javni razpis (natančneje v Prilogi 15) 
opredeli do merila Ohranitev kmetijske proizvodnje na območjih Natura 2000 in širših 
zavarovanih območjih iz predpisa, ki ureja ohranjanje narave, glede na to da ne 
razpolaga s podatkom o deležu površin kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo na območju 
Natura 2000, narodnega, regijskega ali krajinskega parka in jih imajo v uporabi člani 
partnerstva, glede na površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani 
partnerstva? 

Na AKTRP smo poslali prošnjo po pridobitvi teh podatkov. Glede na to, da merilo 
postane obveznost mora imeti partnerstvo pravico samo odločiti ali ga bo uveljevljalo. 
Kaj torej storiti v primeru, da teh podatkov ne pridobimo pravočasno, do oddaje vloge na 
javni razpis? 

2. Merilo "Prispevek k blaženju podnebnih sprememb" ima dve točkovani kategoriji: 

- Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega 
partnerja oddaljeni do vključno 30 km zračne razdalje (5 točk), 

- Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega 
partnerja oddaljeni več kot 30 km do vključno 50 km zračne razdalje (2 točki). 

Ali to pomeni, da partnerstvo, v katerem so naslovi vseh kmetijskih gospodarstev, ki so 
člani partnerstva, od naslova vodilnega partnerja oddaljeni manj kot 50 km zračne 
razdalje, vendar je eno kmetijsko gospodarstvo oddaljeno 30 km ali manj, ne dobi dveh 
točk iz naslova tega merila? To je z vidika namena merila popolnoma nesmiselno. 
Odgovor:  

1. Prošnjo po pridobitvi podatkov ste pravilno naslovili na AKTRP, razlog, da še niste pridobili 

podatkov pa je v tem, ker je bilo nekaj težav s sloji, na podlagi katerih podatke izpišemo. V 

kratkem boste prejeli odgovor na vašo prošnjo. 
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V primerih, ko partnerstvo želi uveljavljati to merilo pa ni prepričano ali izpolnjuje pogoj (ker še 

ni prejelo podatkov), predlagam, da se v vlogi pri merilih za ocenjevanje vlog (priloga 15) 

označi, da želi uveljavljati to merilo. Namreč v postopku obravnave bo preverjeno ali so pogoji 

merila izpolnjeni ali ne. 

 

2. V kolikor so v partnerstvu naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, od naslova 

vodilnega partnerja oddaljeni manj kot 50 km zračne razdalje (tudi če je eno kmetijsko 

gospodarstvo oddaljeno 30 km ali manj), prejme vloga na javni razpis ob uveljavljanju merila 

"Prispevek k blaženju podnebnih sprememb" 2 točki. 

 
PARTNERSTVO 

V5: Ali je se lahko kmetija kot partner vključi v več EIP projektov podukrepa 16.5 in ali je 
lahko taista kmetija tudi partner v EIP projektu sedaj odprtega 2. JR 16.2? 
Odgovor: Ja, kmetija se lahko vključi v več različnih projektov na podukrepu 16.2 in 16.5. 
 
 
 
 


