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ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI Z DRUGIM JAVNIM RAZPISOM ZA PODUKREP 16.5 
V OKVIRU UKREPA 16 – SODELOVANJE IZ PRP 2014-2020 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA PRISPELA DO 3.4. 2019 

 
NAKUP OSNOVNE ČREDE (ČEBELE) 

V1: 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. 
 

NAKUP ŽIVALI 
V2: 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 

V3: 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. 

 

 

 

https://www.nok.si/
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LOČENO RAČUNOVODSTVO 
V4: Zanima me kako je z izjavo o ločenem računovodstvu. Jo morajo izpolniti vsi člani 
partnerstva?  
Kmetije, ki bodo člani partnerstva po večini ne vodijo računovodstva, saj so obdavčeni 
po katastru. 
Ali kmetije vodijo potem druge evidence? 
Odgovor: Izjavo o ločenem računovodstvu, ki se priloži k vlogi na javni razpis, morajo izpolniti 

vsi upravičenci do podpore (vsi člani partnerstva, ki bodo uveljavljali upravičene stroške 

izvajanja projekta).  

Kmetija mora ločeno voditi evidence, iz katerih mora biti razvidno, kakšni so upravičeni stroški, 

povezani z izvajanjem projekta in prihodki iz naslova izvajanja projekta. Izmed vseh evidenc, ki 

jih vodi kmetijsko gospodarstvo, mora biti ločeno razvidno, kakšni so stroški in prihodki iz 

naslova izvajanja projekta. 

 
REG. TRGOVSKA DEJAVNOST NA KATERI NI REALIZACIJE PRIHODKOV 

V5: Pravna oseba ima registrirano trgovsko dejavnost s šifro dejavnosti, ki ji ne dovoljuje 
vstopati v projekt kot partner, ki je svetovalna organizacija. Pravna oseba dejansko ne 
opravlja te trgovske dejavnosti in iz tega naslova nima realizacije prihodkov. V kolikor se 
odloči, da spremeni registracijo in črta te/to dejavnost iz registracije, ali bo v postopku 
obravnave vloge, pred izplačilom ali kasneje v postopku nadzora obravnavano kot 
umetno ustvarjanje pogojev, oziroma kakšna druga kršitev določil javnega razpisa? 
Odgovor: Klavzula o izogibanju v 60. členu Uredbe (EU) št. 1306/2013 pravi, da se nobena 
ugodnost na podlagi področne kmetijske zakonodaje ne odobri fizičnim ali pravnim osebam, v 
zvezi s katerimi je ugotovljeno, da so bili pogoji za pridobitev takšnih ugodnosti ustvarjeni 
umetno in v nasprotju s cilji te zakonodaje. Ugotavljanje umetno ustvarjenih pogojev je eno 
izmed bolj kompleksnih opravil v postopku obravnave vloge, ki zahteva tudi pregled različnih 
dokumentov oziroma dokazil (odvisno od posameznega primera), pri čemer je potrebno 
ugotoviti ali obstajajo objektivne okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da čeprav so 
bili spoštovani formalni pogoji določeni v predpisu Unije, cilj, ki mu predpis sledi, ni bil dosežen 
ter subjektivni element, ki sestoji iz namena pridobiti korist, ki ni skladna s cilji sheme podpore. 
Ker vse potrebne dokumentacije za presojo nimamo, vam ne moremo podati konkretnega 
odgovora. Poleg tega je vsebinski pregled vloge stvar izbirnega postopka po zaprtju javnega 
razpisa, zato ne smemo vnaprej preučevati in presojati takih dokumentov (če bi nam jih 
posredovali) in tako prejudicirati zadeve. Vsekakor pa bomo ob pojavu suma na umetno 
ustvarjene pogoje (npr. brisanje SKD dejavnosti po datumu, ko so znani pogoji JR) vsak primer 
individualno obravnavali oziroma preučili. V skladu s 6. členom Uredbe o upravnem poslovanju 
lahko Agencija ali OU posredujeta le splošne informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom. 
 

FINANCIRANJE PILOTNEGA PROJEKTA 
V6: Ali je lastna udeležba partnerstva pri financiranju pilotnega projekta obvezna? Ali se 
lahko lastna udeležba nadomesti s »prispevkom v naravi« (npr. obstoječa oprema, ki še 
ni bila amortizirana)? 
Odgovor: Lastna udeležba ni obvezna, ampak je le možnost za pridobitev dodatnih točk iz 
merila V/1. 
Prispevek v naravi ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. 
 

PARTNERSTVO IN DELEŽ STROŠKOV 
V7: V merilih pod točko I./1. č) je določeno, da partnerstvo (projekt EIP) vključuje 
"najmanj enega člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 30. člena in pogoja iz 
pod b) 3. točke prvega odstavka 29. člena Uredbe." 
1) Ali to pomeni, da je lahko član partnerstva podjetje, ki ni ne kmetijsko gospodarstvo, 
ne pravna oseba, ki se ukvarja z raziskovalno in razvojno dejavnostjo, svetovanjem ali 
izobraževanjem s področja kmetijstva? Ustrezne pogoje izpolnjujejo drugi člani 
partnerstva. 
2) Ali je ta član v skladu z drugim odstavkom 31. člena uredbe lahko upravičenec do 
podpore, če izvaja upravičene aktivnosti projekta? 
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V merilih pod točko V./2. je določeno, da "Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh 
članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša: 
več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP, ..." 
1) Glede na navedeno, ali lahko delež upravičenih stroškov samo enega kmetijskega 
gospodarstva, ki je član partnerstva in upravičenec do podpore, znaša več kot 10% 
upravičenih stroškov projekta EIP? Ostala kmetijska gospodarstva so samo člani 
partnerstva in niso upravičenci do podpore. 
Odgovor: Odgovor na 1. vprašanje: da. 
 
Odgovor na 2. vprašanje: da, lahko, če izvaja upravičene aktivnosti, razen vodenja in 
koordinacije, in mu v zvezi s temi aktivnostmi nastajajo upravičeni stroški. 
 
Odgovor na 3. vprašanje: da, lahko. Pri tem merilu se točkuje delež stroškov članov partnerstva, 
ki so kmetijsko gospodarstvo in so upravičenec do podpore, v celotnih upravičenih stroških 
projekta EIP (v vašem primeru samo enega člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo). 
 

AMORTIZACIJA PRI NAKUPU OPREME EIP PROJEKTA 
V8: Kaj točno pomeni amortizacija pri nakupu opreme? Amortizacija torej sodi med 
upravičene stroške, ki jo lahko upravičenec navede v zahtevkih za izplačila? Kako se pa 
izračunava, saj običajna amortizacija ponavadi traja dlje kot 3 leta? 
Odgovor: Stroški amortizacije ne sodijo med upravičene stroške projekta, med upravičene 
stroške sodijo stroški nakupa nove opreme. 
 
Amortizacijska stopnja se uporabi samo kot orodje za izračun upravičene vrednosti in se 
uporabi vedno, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko upravičenca ter ne glede na način 
obdavčitve (upošteva pa se le obdobje, ko se oprema uporablja v projektu).V tem primeru se 
uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov 
pravnih oseb. Višina upravičenega stroška se izračuna za obdobje uporabe opreme v projektu. 
 
Primer: če se kupi oprema, za katero je v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov 
pravnih oseb, priznana najvišja letna amortizacijska stopnja v višini 20 %, in se bo ta oprema v 
projektu uporabljala 24 mesecev (2 leti), je lahko kot upravičen strošek priznana 2/5 vrednosti 
opreme (40 % vrednosti). 
 

ODKUP REŠITVE PO ZAKLJUČKU EIP PROJEKTA 
V9: Zanima me, ali je možno/dovoljeno/upravičeno, da kmetijsko gospodarstvo, partner v 
EIP projektu, po zaključku projekta odkupi rešitev, ki jo je imelo v preizkušanju, če se 
seveda samo tako odloči (neobvezno)? So kakršnekoli omejitve ali usmeritve glede 
cene? 
Odgovor: Če ima rešitev daljšo življenjsko dobo in se jo bo lahko uporabljalo tudi po zaključku 
projekta, spada med opremo in je lahko upravičen strošek, vendar se mora upoštevati, da se 
višina upravičenega stroška izračuna za obdobje uporabe opreme v projektu na podlagi najvišje 
letne amortizacijske stopnje v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
Odkup je dovoljen, vendar pa se mora odšteti tisti del vrednosti, ki je bil pridobljen na podlagi 
javnih sredstev. 
 

UPRAVIČENE AKTIVNOSTI EIP PROJEKTA V M16.5 IN UPR. STROŠKI 
V10: Med upravičene aktivnosti EIP projekta (glede na Uredbo, 32. člen, 1. odstavek) sodi 
tudi "priprava in izvedba praktičnega preizkusa rešitev". V 5. točki 5. odstavka 32. člena 
uredbe je navedeno, da med upravičene stroške sodi tudi material za izvedbo 
upravičenih aktivnosti, vendar so v nadaljevanju navedeni le primeri "kot so semena, 
sadike, razen sadik trajnih rastlin, fitofarmacevtska sredstva, gnojila, material, potreben 
za izvedbo meritev, vzorčenja". Zanima me, ali med upravičene stroške sodi tudi: 
 
* stroški za izdelavo rešitve, ki bi jo želeli preizkusiti, pri čemer je rešitev tehnična 
naprava, ki vsebuje različne strojne, električne in elektronske elemente; ker je potrebno 
izvesti preizkus pri več kmetijskih gospodarstvih, bo potrebno izdelati več enot rešitve; 
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* stroški namestitve oziroma vgradnje rešitve pri kmetijskem gospodarstvu; 
 
* stroški nakupa vzrejnih živali za izvedbo preizkusa; izvesti bo treba več preizkusov. 
 
Po mojem tolmačenju sodijo vse alineje pod navedbo "material, potreben za izvedbo 
meritev, vzorčenja", prosim za vašo razlago! 
Odgovor: Stroški materiala (v skladu s SRS) so stroški surovin, osnovnega in pomožnega 
materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni 
stroški materiala, ki izhaja iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so 
stroški porabljene energije. 
 
Stroški namestitve oziroma vgradnje spadajo med stroške zunanjih storitev. 
 
Strošek nakupa živali ni upravičen strošek. 
 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
V11: Član partnerstva je pravna oseba, ki je vpisana v Evidenco visokošolskih zavodov 
in študijskih programov ter hkrati tudi registrirana za opravljanje razvojne in raziskovalne 
dejavnosti 
- ali pri izpolnjevanju obrazca za EIP projekte označimo z DA rubriko ali z NE “Član 
partnerstva je pravna oseba, vpisana v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih 
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v študijskem letu 
2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve, stopnje..”? 
- ali pri izpolnjevanju obrazca za pilotne projekte označimo z DA tako za rubriko “Član 
partnerstva je pravna oseba, vpisana v Evidenco visokošolskih zavodov in študijskih 
programov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v študijskem letu 
2017/2018 izvaja javnoveljavni študijski program najmanj prve, stopnje..” kot tudi za 
“Član partnerstva je pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje razvojne in 
raziskovalne dejavnosti”? 
Odgovor: V primeru člana partnerstva, ki je pravna oseba, ki je registrirana tako za opravljanje 
raziskovalne in razvojne dejavnosti in hkrati opravlja dejavnost izobraževanja, se mora ta član 
partnerstva odločiti ali se bo v partnerstvo vključila bodisi kot pravna oseba, ki je registrirana za 
opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ali bodisi kot pravna oseba, ki opravlja dejavnost 
izobraževanja. Navedena pravna oseba v enem partnerstvu, tako v primeru pilotnih projektov, 
kot tudi projektov EIP, ne more nastopati v obeh vlogah hkrati. 
 
Član partnerstva, ki ga navajate, lahko v primeru projektov EIP vstopa v osnovno tripartitno 
partnerstvo zgolj kot pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti in je vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s 
predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 
dejavnosti. 
 
V skladu s četrtim odstavkom 8. in 30. člena uredbe, se lahko kot pravna oseba, ki opravlja 
dejavnost izobraževanja, vključi v partnerstvo projekta EIP kot četrti član (drugi člani 
partnerstva). 
 
V primeru pilotnih projektov lahko ta član partnerstva v primeru podukrepa 16.2 vstopa v 
partnerstvo ali kot pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki 
ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno 
izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju: 
 
– kmetijstva, če se področje projekta nanaša na kmetijstvo, 
– kmetijstva ali živilstva, če se področje projekta nanaša na živilstvo, 
– gozdarstva, če se področje projekta nanaša na gozdarstvo. 
 
ali kot pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in je 
vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki 
ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti. 
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oz. v primeru podukrepa 16.5, ali kot pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v 
skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki 
ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju: 
– kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz 
poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na kmetijstvo, 
– gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, če se področje tematike iz 
poglavja B) priloge 2 te uredbe nanaša na gozdarstvo 
 
ali kot pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in je 
vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki 
ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti. 
 
 
Pri izpolnjevanju obrazca morate torej upoštevati: 
- ali gre za pilotni projekt ali projekt EIP in 
- v kateri vlogi (ali kot pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ali kot pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja) se navedeni član 
partnerstva vključuje v partnerstvo na projektu. 
 
Temu ustrezno nato tudi odkljukate oz. izberete opcijo "DA" ali "NE". 
 

UPRAVIČENI STROŠKI 
V12: Projekt predvideva razvoj so-naravne grajene rešitve za blaženje vpliva kmetijstva 
na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč. Rešitev bi nato zgradili in preizkusili na 
kmetijskem gospodarstvu.  
1.) Zanima me ali je izgradnja ukrepa (zemeljska dela, dobava in vgradnja folije, peska, 
cevi in jaškov, pumpe) upravičen strošek (2. in 3. točke prvega odstavka 32. člena 
uredbe)? Je potrebno priložiti projektno dokumentacijo in popis del za povrnitev 
stroškov? 
2.) Izgrajen objekt ni možno premikati, zato me zanima ali moramo potemtakem praktični 
preizkus rešitev iz 1. točke 27. člena Uredbe replicirati (tudi zgraditi) še na vsaj dveh 
kmetijskih gospodarstvih ali lahko to zajema le pripravo projektne dokumentacije in 
simulacijo blaženja vpliva iz izbranih gospodarstev (site specific). 
Odgovor: Ukrep Sodelovanje ni investicijski ukrep (gradnja in gradbena dela niso upravičen 

strošek). Je pa v skladu s 5. točko petega odstavka 32. člena Uredbe upravičen strošek 

materiala, v kolikor je potreben za izvedbo aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo 

projekta ali s pripravo in izvedbo praktičnega preizkusa. Stroški materiala (v skladu s SRS) so 

stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva in 

maziva. Upravičen je tudi strošek zunanjih storitev (kot bi lahko bila tudi zemeljska pripravljalna 

dela, v kolikor so neposredno povezana z izvedbo projekta ali s pripravo in izvedbo praktičnega 

preizkusa).  

 

V skladu z določili uredbe in javnega razpisa za podukrep 16.5. bi bilo potrebno, v kolikor bi 

izbrali merilo za ocenjevanje vlog Pomen projekta za prakso na področju kmetijstva ali 

gozdarstva, dejansko izvesti praktični preizkus tudi na drugi lokaciji kmetijskega gospodarstva, 

ki je član partnerstva. Torej potrebna je dejanska izvedba praktičnega preizkusa na vseh 

načrtovanih lokacijah kmetijskih gospodarstev - zgolj simulacija izvedbe ne izpolnjuje pogoja 

izvedbe praktičnega preizkusa. 

 
GDPR IN PRILOGA 8 

V13: V Prilogi 8 je potrebno navesti seznam svetovanj (z osebnimi podatki), ki so bila 
opravljena v določenem časovnem obdobju (več kot dve leti, manj kot dve leti). Glede na 
določbe GDPR mora vsak, ki razkriva osebne podatke tretjih oseb imeti od njih soglasje. 
Teh soglasij od kmetov nimamo. Kako postopati? 
Odgovor: Svetujemo, da od kmetov, ki jih boste navedli v Prilogi 8 (in s tem dokazali potrebne 
reference na področju svetovanja), pred tem pridobite soglasje in tako spoštujete zakonodajo, ki 
velja na področju varstva osebnih podatkov. 
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IZJAVA UPRAVLJAVCA ZO 
V14: Če je upravljavec zavarovanega območja (ZO) v pilotnem projektu član partnerstva 
in nastopa kot KMG - ali je projektni prijavi potrebno priložiti Prilogo 8 - Izjava 
upravljavca ZO za to zavarovano območje? 

Odgovor: V kolikor je upravljavec zavarovanega območja član partnerstva, k vlogi na javni 

razpis ni potrebno priložiti izjave upravljavca zavarovanega območja (priloga 11). 

 

NAČRTOVANJE STROŠKOV VODJE PROJEKTA 

V15: Kako se pravilno načrtuje obračun stroškov vodenja in koordinacije projekta v 

primeru, da vodja projekta opravlja tudi druge naloge, povezane z izvajanjem projektnih 

aktivnosti? Ali je potrebno stroške vodenja projekta prikazati kot samostojno projektno 

aktivnost (npr. postavka "vodenje projekta")? Kako je z obračunom preostalih ur, ki jih 

vodja projekta opravi na drugih projektnih aktivnostih (npr. strokovno delo)? 

Odgovor: Stroške dela vodje projekta ločite glede na različne aktivnosti, ki se bodo izvajale v 

projektu. V primeru ko gre za stroške dela, povezane z vodenjem projekta in koordinacijo, le-te 

prikažite ločeno od npr. stroškov za aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta, 

in administrativno-tehnične aktivnosti. Ob izpolnjevanju prijavnega obrazca v aplikaciji (e-

kmetija.gov.si) boste ločeno navedli upravičene stroške, povezane z upravičenimi aktivnostmi 

(med drugim tudi za aktivnost vodenje in koordinacija projekta), ki jih potem razdelite po članih 

partnerstva, ki te stroške uveljavljajo. V projektu (wordov dokument) pa je v tabeli s 

predvidenimi aktivnostmi posebna vrstica, namenjena vpisu stroškov, povezanih z vodenjem in 

koordinacijo projekta. 

 

Skladno s 6. odstavkom 32. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se vodji projekta 

prizna strošek dela v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v skladu s točko b) prvega 

odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer v višini 21 eurov na uro opravljenega dela na 

projektu, ne glede ali izvaja aktivnost vodenje in koordinacija ali katere druge upravičene 

aktivnosti na projektu. Urna postavka vodje projekta za izvajanje vseh upravičenih aktivnosti 

projekta je 21 eurov na uro. 

 

HETEROGENOST SESTAVE PARTNERSTVA 

V16: 1. ali mora član partnerstva, ki vstopa kot pravna oseba, registrirana za opravljanje 

dejavnosti svetovanja, ima pa tudi KMG-MID, navesti KMG-MID v prijavnem obrazcu? 

2. ali se lahko član partnerstva, ki vstopa kot pravna oseba, ima pa tudi KMG-MID (vendar ne 

vstopa kot kmetijsko gospodarstvo), uvrsti v pogoj č) za heterogenost partnerstva: 

 

Partnerstvo vključuje: 

č) najmanj enega člana, ki ni: 

- kmetijsko gospodarstvo, 

- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti 

svetovanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali 

opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, 

- vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki 

ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, 

- pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in 

financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma 

zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali 

varstva voda in 

- fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja 

register zasebnih raziskovalcev. 

Odgovor: 1. Ni obvezno, da član partnerstva, ki se 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), v prijavnem obrazcu vpiše KMG MID številko. V primeru pa, da bi tak 
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partner želel, da se praktični preizkus rešitev iz 3. točke 32. 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. 

 

2. Član partnerstva, ki v partnerstvo vstopi kot pravna oseba hkrati pa ima tudi KMG-MID, ne 

izpolnjuje pogoja č) za heterogenost partnerstva, saj je kmetijsko gospodarstvo (ima KMG MID 

številko) in sicer ne glede na to, ali je v prijavnem obrazcu navedel KMG MID ali ne. Dejstvo je, 

da ima ta pravna oseba tudi status kmetijskega gospodarstva. Če želi partnerstvo ob vlogi na 

javni razpis uveljavljati merilo heterogenost sestave pod č), je potrebno priložiti Prilogo 12 

razpisne dokumentacije, v kateri član partnerstva potrdi da ne spada v nobeno izmed navedenih 

alinej in navede tudi področje delovanje kot npr. elektro storitve, izvajanje gradbenih del, 

proizvodnja strojev. 


