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ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI Z DRUGIM JAVNIM RAZPISOM ZA PODUKREP 16.9 
V OKVIRU UKREPA 16 – SODELOVANJE IZ PRP 2014-2020 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA PRISPELA DO 3.4. 2019 

NOSILEC DDK BI SE ŽELEL ZAPOSLITI NA PROJEKTU 
V1: Nosilec DDK, ki se prijavlja na sklop socialnega varstva odraslih in starostnikov, bi 
se želel na projektu zaposliti – na kakšen način lahko to izvede? Oziroma ali so kmetu v 
tem primeru poleg stroškov dela, ki jih uveljavlja na časovnici priznani tudi prispevki za 
socialno varnost , če se zavaruje kot »kmetje« - ZPIZ -2, 17. Člen 
Odgovor: Če je član partnerstva kmetija, se v skladu z 49a. členom Uredbe v projekt vključi 
nosilec kmetije, razen če se upravičene aktivnosti projekta izvajajo samo v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji - v tem primeru se v projekt vključi (in je podpisnik pogodbo o 
medsebojnem sodelovanju) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru katere se bodo 
izvajale upravičene aktivnosti projekta. V skladu s četrtim odstavkom 42. člena Uredbe se za 
člana partnerstva, ki je kmetija, prizna strošek dela v obliki standardne lestvice stroška na enoto 
v višini 9,45 eura na uro opravljenega dela na projektu. 
 

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI 
V2: Ali so za projekt v okviru podukrepa 16.9 primerni partnerji z registracijo dejavnosti: 
- P85.520 
- P85.200 
- 85.200 
- 87.300 
- kmetija z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 
 
Kdaj točno se mora projekt začeti izvajati? 
Odgovor: Pravne osebe, ki imajo registrirane SKD dejavnosti, ki ste jih navedli, so primerni za 
partnerstvo, v kolikor seveda izpolnjujejo tudi ostale pogoje, določene v Uredbi o izvajanju 
ukrepa Sodelovanje in javnem razpisu (med drugim morajo biti tudi vpisani v določene 
evidence/razvide, navedene v 4. poglavju javnega razpisa). Prav tako je lahko član partnerstva 
kmetija, ki ima registrirano dopolnilno dejavnost. Pri tem pa opozarjamo, da v kolikor je član 
partnerstva kmetija, je v skladu z 49. členom Uredbe upravičenec do podpore (tudi podpisnik 
pogodbe o medsebojnem sodelovanju) nosilec kmetije, razen če se upravičene aktivnosti 
projekta izvajajo samo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V tem primeru je upravičenec 
do podpore nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru katere se izvajajo upravičene 
aktivnosti projekta.  
Skladno s 1. odstavkom 44. člena Uredbe projekt traja 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje 
odločbe o pravici do sredstev (začetek projekta torej predstavlja datum izdaje odločbe). 
 

EVALVACIJA 
V3: Kdo lahko opravi evalvacijo? 
Odgovor: Evalvacijo projekta, za katero upravičenec do podpore uveljavlja merilo za izbor iz 

tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena Uredbe, mora opraviti zunanji izvajalec, ki 

izkazuje najmanj tri reference pri izvajanju evalvacij s področja, na katerega se nanaša projekt, 

v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis, in ni član partnerstva. Ob vložitvi 

zahtevka se  k računu in drugim dokazilom, potrebnim za dokazovanje izpolnjevanja tega 

pogoja, priloži tudi izvedena evalvacija projekta ter Izjava o referencah zunanjega izvajalca 

evalvacije projekta.  

EVALVACIJA-PONUDBE 
V4: Ali je za strošek evalvacije potrebno že ob vlogi predložiti tri ponudbe? 
Odgovor: Ne, treh tržno primerljivih ponudb ni potrebno priložiti ob oddaji vloge na javni razpis, 
temveč k zahtevku za izplačilo, v katerem se strošek uveljavlja. 
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REFERENCE EVALVATORJA 
V5: V prilogi 18 je potrebo navesti reference zunanjega evalvatorja. Zanima nas ali se kot 
reference štejejo samo projekti, ki jih je evalvator izvedel kot zunanji izvajalec, ali je 
lahko referenca evalvatorja evalvacija projekta v katerem je bil evalvator projektni partner 
? Ali je torej ključno samo da je referenca iz področja npr. socialnega oz. invalidskega 
varstva, ali je pomembna tudi vloga evalvatorja (zunanji izvajalec, partner v projektu) 
znotraj evalviranega projekta? 
Odgovor: V skladu z določili Uredbe in javnega razpisa se za zunanjega izvajalca, ki je opravil 
evalvacijo projekta, štejejo reference pri izvajanju evalvacij s področja, na katerega se nanaša 
projekt (npr. evalvacije projektov s področja izobraževanja, če se projekt nanaša na področje 
izobraževanja). Torej na obrazcu Priloga 18 ta izvajalec navede najmanj 3 projekte, ki jih je 
evalviral v zadnjih petih letih (preden je vodilni partner vložil vlogo na javni razpis). Evalvator 
navede reference za evalvacije, pri katerih mu je bila naročena izvedba evalvacije. Zunanji 
izvajalec evalvacije lahko predloži tudi drugo dokazilo, iz katerega bo razvidno, da je izvedel 
evalvacijo s področja, na katerega se nanaša projekt (npr. kopijo pogodbe o naročilu izvedbe 
evalvacije in poročilo o izvedeni evalvaciji). 
 

STROŠEK EVALVACIJE 
V6: Če strošek evalvacije vključimo v projekt (strošek zunanjih storitev), ali lahko kljub 
temu kandidiramo za znesek do višine 75.000 € ? 
Odgovor: Tako je. V kolikor izberete merilo za izbor vlog Evalvacija projekta s strani zunanjega 
izvajalca, lahko prijavite projekt do vrednosti največ 75.000 evrov. Pri tem je tudi strošek 
zunanje evalvacije upravičen strošek (ki pa se ne glede na to, da gre za strošek zunanjih 
storitev, ne šteje v omejitev pri stroških zunanjih storitev, ki lahko znašajo največ 20% 
upravičenih stroškov). 
 

EVALVACIJA-OBSEG IN VSEBINA 
V7: V razpisni dokumentaciji je zelo skopo naveden obseg evalvacije. In sicer je 
navedeno samo: 

Zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena 
Uredbe, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel evalvacijo projekta, ki 
vsebuje najmanj preveritev doseganja ciljev projekta, oceno primernosti, uspešnosti, 
učinkovitosti in trajnosti projekta in predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v 
zakonodaj. 

Ker mi že sedaj iščemo ponudnike, oz. ponudbe evalvatorjev se srečujemo z vprašanjem: 
kaj je in kaj ni ustrezna evalvacija, evalvatorji nam z težavo postavljajo cenovni okvir 
evalvacije, ker je premalo informacij glede vsebine evalvacije. 

Kaj pomeni preveritev doseganja ciljev projekta: ali je potrebna evalvacija stanja na 
začetku in na koncu projekta? 

Kaj pomeni preveritev trajnosti projekta: ali je potrebno tudi po določenem obdobju po 
zaključku projekta evalvirati rezulate projekta ? 

Ali lahko zavrnete evalvacijo, ki je po vašem mnenju preveč "skromna", ali tukaj puščate 
prosto pot vsakemu posamezniku, in je le ključnega pomena da vsebuje postavke ki ste 
jih navedli v razpisni dokumentaciji? 

Dejansko iz izkušenj povem da si to lahko vsak tolmači po svoje. In zato so ponudbe ki 
smo jih prejeli od evalvatorjev ZELO različne si med seboj (glede časovnega in 
cenovnega okvirja namenjenega evalvaciji). 
Odgovor: Kot je navedeno v javnem razpisu mora evalvacija vsebovati najmanj preveritev 
doseganja ciljev projekta, oceno primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta in 
predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v zakonodajo. Dodatne zahteve niso predpisane. 
Evalvacija mora vsebovati najmanj navedene sestavine. Preveritev doseganja ciljev se preverja 
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ob zaključku projekta, pri čemer pa mora biti evalvacija opravljena preden se vloži zadnji 
zahtevek za izplačilo sredstev. Po zaključku projekta ni potrebno evalvirati rezultatov projekta. 
 

OPRAVIČENI STROŠKI 
V8: Ali spada nabave opreme za prilagoditev prostorov (celodnevno bivanje in dnevne 
oblike bivanja starejših na kmetiji SKD 87.900 in 88.109): posebna oprema kopalnic 
(držala, poviški za WC, stol za tuširanje,..), stopniščni vzpenjalnik (stol za transport 
gibalno oviranih uporabnikov) med etažama, relaksacijski masažni počivalnik med 
opravičene stroške. 
Odgovor: V okviru ukrepa Sodelovanje je upravičen strošek nakupa nove opreme, ki je 
potreben za izvedbo upravičenih aktivnosti projekta. V primeru projekta pri sklopu socialno 
varstvo stroški bivanja na kmetiji niso upravičen strošek v smislu, da bi se iz projekta krili stroški 
prehrane, prenočevanja. Take stroške mora namreč pokriti (v kolikor nastanejo) uporabnik sam. 
Tudi investicije v nepremičnine niso upravičen strošek projekta. Vse načrtovane stroške 
projekta je potrebno v projektu utemeljiti. 
 

ODSTOPLJENI PRISPEVKI 
V9: Zanima me za kakšne namene se lahko uporabijo odstopljeni prispevki (kot 
zaposlitveni center ne rabimo plačevat prispevkov)? 
 
Konkretno: ali jih lahko uporabimo za 
- nakup opreme za potrebe izvajanja projekta, 
- strošek zunanje evalvacije, 
- za posredne stroške, 
- za stroške potnih stroškov in malice zaposlenega na projektu, 
- za prihodek ki ga kmetija kot član partnerstva ustvari iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
SKD 85.590 (kmetija bo izvedla usposabljanje na kmetiji - vodilnem partnerju izstavila 
račun - ali se ta račun lahko krije iz odstopljenih prispevkov) 
 
Prosim jasno definirajte za kaj od naštetega se lahko uporabijo odstopljeni prispevki. 
Odgovor: V kolikor kot zaposlitveni center ne plačujete prispevkov na bruto plače zaposlenih 
(domnevamo, da mislite na prispevke za socialno varnost zaposlenih), potem za njih v okviru 
projekta ne morete pridobiti javnih sredstev iz podukrepa 16.9 (če niso bili plačani). Prav tako 
stroškov dela za zaposlene, za katere ste že prejeli kaka druga javna sredstva, kot upravičen 
strošek ne morete uveljavljati v okviru podukrepa 16.9. Prvi odstavek 55. člena Uredbe o 
izvajanju ukrepa Sodelovanje namreč določa, da se sredstva odobrijo oziroma izplačajo članu 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, če je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi 
na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva proračuna Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. Sicer pa morajo 
zaposlitveni centri glede načina porabe sredstev iz naslova oprostitev in ugodnosti pri 
plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov ravnati v skladu s 61. členom Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
 

EVALVACIJA 
V10: Zanima me ali je evalvacija lahko upravičen strošek projekta? 
In, ali je v tem primeru potrebno pridobiti tri ponudbe že ob vložitvi projekta? 
Odgovor: Strošek zunanje evalvacije je upravičen strošek projekta ( sodi med stroške zunanjih 
storitev). Najmanj tri primerljive ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo sredstev, v 
sklopu katerega se uveljavlja strošek. Ob vložitvi projekta NI potrebno prilagati treh ponudb, je 
pa potrebno v projektu utemeljiti vsak načrtovan strošek. Ponudbe pa morajo biti izdane v času 
izvajanja projekta, torej od dneva izdaje odločbe o odobritvi sredstev. 
 

REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
V11: Če želimo da kmetija 12 mesecev pred zaključkom projekta ustvari prihodke iz 
dopolnilne dejavnosti npr. SDD 85.590, ali velja tukaj kakšna omejitev glede registracije 
dejavnosti. Konkretno: ali mora imeti kmetija pred zaključkom razpisa registrirano to 
dejavnost, ali jo lahko registrira v času trajanja projekta. 
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V našem primeru bosta sodelovali dve kmetiji: ena že ima registrirano to dejavnost, ena 
pa še ne, in bi le - ta registrirala dejavnost v času projekta. Ali torej lahko obe kmetiji 
ustvarjata prihodek iz dejavnosti npr. 85.590? 
Odgovor: V kolikor sprašujete glede merila Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, so 
pri tem merilu navedene SKD dejavnosti za dopolnilne dejavnosti, iz katerih mora eden ali več 
članov kmetije, ki je član partnerstva, v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvariti 
prihodke (glede na načrtovano višino teh prihodkov je vloga ocenjena s točkami 5, 10 ali 15). 
Eden ali več članov kmetije (v okviru ene kmetije kot člana partnerstva) mora imeti pred 
zaključkom projekta registrirano najmanj eno izmed v javnem razpisu pri tem merilu navedenih 
dopolnilnih dejavnosti in s kopijami računov dokazati, da so bili ustvarjeni prihodki v višini kot je 
napovedal ob vložitvi vloge na javni razpis. Ustrezna dopolnilna dejavnost mora biti registrirana 
preden prične z izvajanjem dopolnilne dejavnosti. Za izpolnjevanje merila se upošteva prihodek 
iz ustrezne dopolnilne dejavnosti, ki se ustvari v okviru ene kmetije. Četudi prihodek ustvarita 
dve kmetiji, ki sta člana partnerstva, se v izpolnjevanje pogoja štejejo prihodki, ustvarjeni iz 
dopolnilne dejavnosti, v okviru le ene kmetije. Glede na vaš v vprašanju opisani primer lahko 
prihodek iz dopolnilne dejavnosti kot dokazovanje izpolnjevanja merila za izbor Spodbujanje 
diverzifikacije dejavnosti na kmetiji ustvari bodisi prva kmetija (ki že ima registrirano ustrezno 
dopolnilno dejavnost) ALI kmetija, ki bo to dejavnost registrirala v času trajanja projekta. 
 

STROŠEK NAJEMA PROMOCIJSKO - PRODAJNE STOJNICE 
V12: V sklopu projekta je ena izmed naših zastavljenih aktivnosti najem promocijsko - 
prodajne stojnice. 

Zanima me kam uvrstiti ta strošek? Ali je lahko to strošek zunanjih storitev, ali spada v 
posredne stroške? 

Prosim za pojasnitev.  
Odgovor: Najem promocijsko-prodajne stojnice je lahko strošek projekta. V primeru, da se bo s 
pomočjo promocijsko-prodajne stojnice odvijalo (ne pa tudi prodaja, kajti prodaja ni upravičena 
aktivnost projekta) razširjanje rezultatov projekta, kar je upravičena aktivnost projekta, je to 
lahko upravičen strošek zunanjih storitev. 
 

PRILOGA 7 
V13: Ali je kmet, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni zavezanec za DDV, 
upravičen do podpisa predmetne izjave in v kolikor da, za koliko časa se mora 
odpovedati diskrecijski pravici do vstopa v sistem zavezanca za DDV? 
Odgovor: Ker se kmet, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni zavezanec za DDV, lahko 
po predpisih o DDV prostovoljno identificira za namene DDV, v skladu s 5. točko prvega 
odstavka 56. člena Uredbe ni upravičen do povračila stroška davka na dodano vrednost in ne 
izpolnjuje Priloge 7. 
 

DE MINIMIS 
V14: Katere dejavnosti so na kmetiji, ki se prijavlja na diverzifikacijo s področja 
socialnega varstva: varstvo odraslih in starostnikov, ekonomskega značaja in sodijo v 
sistem de minimis? Ali je to njihovo usposabljanje ali obračunano delo po časovnici ali 
izplačilo plač pri njih zaposlenih na projektu ? Kaj pa pomeni prihodek, ki ga prejmejo od 
oseb, ki se pri njih nastanijo in s katerim plačujejo kmetu usluge - mislimo, da ta del ni 
predmet de minimisa. 
Odgovor: Prihodek, ki ga osebe prejmejo od oseb, ki se pri njih nastanijo in s katerim plačujejo 
kmetu usluge, ni predmet tega javnega razpisa in posledično tudi ne podpore po de minimis. Če 
bodo kmetiji kot članu partnerstva, aktivnosti, neposredno povezane z izvedbo projekta (med te 
aktivnosti skladno s tretjim odstavkom 41. členom Uredbe ne sodijo aktivnosti vodenja in 
koordinacije izvedbe projekta, priprava, organizacija oz. izvedba usposabljanja članov 
partnerstva s področja vsebine projekta, priprava analize izvedljivosti prenosa projektnih rešitev 
v prakso in razširjanje rezultatov projekta), prinesle ekonomske koristi pred npr. sosednjo 
kmetijo (ki ni vključena v projekt), ker bo lahko kmetija, ki je član partnerstva, na podlagi 
pridobljenega novega znanja pridobivala prihodke v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji (s 
področja socialnega varstva), potem se ji bo podpora dodelila po pravilu de minimis. 
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VKLJUČENOST MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA 
V15: Prosimo za navodilo, kaj je potrebno označiti v Prilogi 12 javnemu razpisu, če 
želimo uveljavljati točke iz naslova merila Vključenost medgeneracijskega sodelovanja. 
Ali je potrebno označiti vsaj dve starostni skupini? Besedilo v prilogi je nejasno. V 
javnem razpisu je merilo opredeljeno kot DA/NE, ob čemer so na voljo tri starostne 
skupine, kar je smiselno, medtem ko Priloga 12 uporablja drugačen pristop. 

Besedilo iz Priloge 12: 

Upravičene aktivnosti projekta so namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, pri 
čemer se za medgeneracijsko sodelovanje šteje vključenost najmanj dveh od naslednjih 
starostnih skupin prebivalstva (generacij) (uveljavlja se lahko eno izmed naštetih meril za 
izbor): 

- oseb mlajših od 15 let DA 
- oseb v starosti od vključno 15 do vključno 65 let DA 
- oseb starejših od 65 let DA 
 
Če označimo dve izmed starostnih skupin, ali je možno tekom projekta eno od skupin 
zamenjati z drugo (ki je nismo označili)? Če označimo vse tri starostne skupine, ali to 
postane obveznost, ki jo izpolnimo le z medgeneracijskim sodelovanjem vseh treh 
starostnih skupin ali to obveznost izpolnemo tudi že z medgeneracijskim sodelovanjem 
dveh starostnih skupin? 
Odgovor: Za pridobitev točk pri merilu Vključenost medgeneracijskega sodelovanja je 
potrebno, da so upravičene aktivnosti projekta  namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, pri 
čemer se za medgeneracijsko sodelovanje šteje vključenost najmanj dveh od v javnem razpisu 
navedenih  starostnih skupin prebivalstva (generacij). V Prilogi 12 je potrebno jasno označiti, 
katerima dvema starostnima skupinama bodo namenjene upravičene aktivnosti projekta. V 
kolikor bi označili npr. prvo in drugo alinejo (kar bi pomenilo, da bodo upravičene aktivnosti 
projekta namenjene osebam mlajšim od 15 let in osebam v starosti od vključno 15 do vključno 
65 let), tega izbora tekom izvajanja projekta ne morete spreminjati, saj bodo cilji, rezultati, 
aktivnosti, učinki, stroški ipd. v projektu načrtovani ob upoštevanju vključenosti ravno teh dveh 
starostnih skupin. Pri izvajanju projekta mora biti vključenost različnih medgeneracijskih skupin 
razvidna iz poročila o izvajanju projekta. Upravičene aktivnosti projekta morajo biti namenjene 
najmanj dvema od treh starostnih skupin prebivalstva (ne glede na to, ali ste ob prijavi vloge 
navedli, da boste pokrili vse tri starostne skupine). 
 

POVEZANOST MED ČLANI PARTNERSTVA 
V16: Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 v 40. členu določa: 

(3) Člani partnerstva iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti med seboj povezani na 
način, opredeljen v tretjem odstavku 3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU. 

Ali to pomeni, da med seboj ne smeta biti povezana le kmetija in pravna oseba, ki 
predstavljata pogoj za vzpostavitev partnerstva, medtem ko so druge pravne osebe iz 
drugega odstavka 40. člena lahko povezane med seboj in s člani partnerstva iz prvega 
odstavka 40. člena? 
Odgovor: Tako je, določilo velja le za obvezna člana partnerstva iz 1. odstavka 40. člena 
uredbe, za morebitne ostale člane partnerstva iz 2. odstavka tega člena pa se povezanost ne 
preverja. 
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MERILO PRIHODEK IZ DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
V17: 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: 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. 
 

NA KMETIJI IZVAJAM IZOBRAŽEVANJA KOT S.P. 
V18: Kot partner je lahko nosilec kmetije oz. nosilec dopolnilne dejavnosti, ki bo skupaj z 
ostalimi partnerji izvedel izobraževanje na tematiko okolja. 

V našem primeru je nosilec dopolnilne dejavnosti, kjer so registrirani mlinarstvo, 
proizvodnja oljnic, peka kruha... SKD 10.610, 10.410, 10.830, 10,840, 10,390, 10.320, 
10.720, 10.710 moj mož. 

Jaz kot njegova namestnica pri KMG imam registriran s.p. za izobraževanje in 
svetovanje. 

Oba svoje dejavnosti izvajava v okviru kmetije. 

Vprašanje: ali lahko izobraževanja, ki bi jih prijavili v razpis 16.9 prijavim preko svojega 
s.p. ? In če ne, kakšno rešitev predlagate? Je lahko s.p. zunanji izvajalec pri izvedbi 
izobraževanj (in pripravi programov usposabljanj) na kmetiji in potem predstavlja strošek 
zunanjih storitev? Je ta strošek lahko 20% stroška celotnega projekta? Bi lahko kmetija 
uveljavljala tudi strošek nakupa opreme itd. v tem primeru? 
Odgovor: Glede na določila Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje, samostojni podjetnik 
posameznik (s.p.) ne more biti član partnerstva pri projektu na podukrepu 16.9. Lahko pa član 
partnerstva določene aktivnosti izvaja s pomočjo zunanjih storitev, kjer za zunanjega izvajalca 
ni predpisana pravnoorganizacijska oblika. Moram pa opozoriti, da je pri stroških zunanjih 
storitev potrebno upoštevati 8. točko 3. odstavka 59. člena Uredbe o izvajanju ukrepa 
Sodelovanje, ki določa, da se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo, kateremu se 
med drugim priloži tudi tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Torej ob 
uveljavljanju stroških zunanjih storitev, ki lahko znašajo največ 20 odstotkov upravičenih 
stroškov projekta, bo moral upravičenec do podpore le tega utemeljiti v poročilu o izvajanju 
projekta in med drugim priložiti tudi najmanj tri tržno primerljive ponudbe. Prizna se vrednost 
stroškov iz najnižje ponudbe, ne glede na to, katerega ponudnika/izvajalca izberete. 
Kmetija lahko uveljavlja strošek nakupa nove opreme za čas uporabe te opreme v projektu v 
skladu z Uredbo in javnim razpisom, pri čemer mora v projektu tudi utemeljiti potrebo po nakupu 
take opreme. V kolikor bi se oprema v projektu uporabljala le krajši čas, jo je najverjetneje bolj 
racionalno najeti in uveljavljati stroške najema opreme kot stroške zunanjih storitev (stvar 
presoje članov partnerstva). 
 

URNA POSTAVKA 
V19: celodnevno varstvo 
Kmetija, ki je vodilni partner, bo za čas izvajanja projekta zaposlila osebo. Ali se v tem 
primeru lahko obračuna maksimalna urna postavka po 12 evrov? 
Odgovor: Ja, v kolikor je kmetija upravičenec do podpore in za namen izvajanja projekta 
zaposli osebo, se stroški dela zaposlene osebe priznajo skladno s podtočko a) 1. točke 10. 
poglavja javnega razpisa (urna postavka (2. bruto) v višini 12 eurov). 
 


