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PRELIMINARNE OCENE

IZJAVE PRILOGE

Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki,
podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je
opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.

POTREBNO ZAKLJUČITI IN ODDATI VLOGO V ELEKTRONSKEM SISTEMU

BREZ POŠILJANJA PRIPOROČENO PO POŠTI



IZRAČUN PRELIMINARNE OCENE - 1

 Pred oddajo vloge je obvezen izračun preliminarne ocene vloge.

 V zavihku Osnovni podatki.

 Pomembni gumbi:

− gumb „Izračunaj preliminarno oceno“

− gumb „Izpiši preliminarno oceno“

− polje „Preliminarna ocena“



IZRAČUN PRELIMINARNE OCENE - 2

 Vsa merila ocenjevalnika se prenašajo avtomatska, kar pomeni, da se
izračunajo glede na vrednosti indikatorjev, polj in tabel v aplikaciji.

 Ročni indikatorji, polja, tabele - npr. tabela OCENJEVANJE – opredelite se,
katera merila uveljavljate.

PRIMER:
Iz tabele „Območja z omejitvami“ in polja „Št. OMD točk“
pridobimo podatke za ocenitev merila „OMD“ pri Geografskem
vidiku upravičenca.

OBVEZEN VNOS



IZRAČUN PRELIMINARNE OCENE - 3

 Podatki pomembni za izračun preliminarne ocene:

− tabela na zavihku „Naložba“

− ostala polja na zavihkih (npr. izobrazba na „Osnovni podatki“, interna stopnja

donosnosti na „Učinkovitost naložbe“)

 Opredelitev do meril, ki postanejo obveznost.

 V preteklih razpisih, so se upravičencu točke pri merilih, 
ki so postali obveznost avtomatsko dodale pri 
ocenjevanju. 

 Sedaj se mora upravičenec v vlogi opredeliti ali bo ta 
merila uveljavljal ali ne (npr. ekološko kmetovanje, 
Prihodek/PDM).



IZJAVE

 Dodana je nova Izjava POOBLAŠČENCA (30.a člen Zkme-1).

 Ostale izjave, ki so pogoj za uspešno kandidaturo na razpisu.

 Obvezen ‚‚DA‘‘.



PRILOGE - 1

 Priloge se osvežijo ob vsakem vstopu na zavihek. Prikaže se drsni trak, ki prikazuje

odstotek prenosa prilog. Ko se prenos izvede do konca, se prikaže stran z izjavami

in prilogami.



PRILOGE - 2

 Ne prikažejo se več vse priloge, ki jih predvideva javni razpis.

 Priloge se prikažejo glede na to, katere indikatorje označi vnašalec v vlogi.

 PRIMER:

− Priloga „Gradbeno dovoljenje za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne

objekte“

− Pogoj za prikaz priloge je izbran indikator „Zahtevni in manj zahtevni objekt“

ali „Nezahtevni objekt“:



POMOČ PRI VNOSU VLOGE

 Na spletnih straneh, kjer je objavljen javni razpis se nahajajo navodila za vnos vlog.

 Na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-vlog-na-javne-razpise-

za-ukrepe-prp-2014-2020/ se nahajajo Navodila za prilaganje prevelikih priponk v

e-vloge in e-zahtevke.

 Vloge za pooblastila za dostop do spletnih aplikacij PRP pošljite na e-

naslov: eprp_pooblastila@gov.si

https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-vlog-na-javne-razpise-za-ukrepe-prp-2014-2020/


Za tehnično pomoč pri e-vnosu pišite na e-naslov: 

eprp-tezave.aktrp@gov.si

ali pokličite

01 580 7792



VLOGA JE ODDANA

Administrativni pregled vloge:
- Preveritev uradnih evidenc RKG, FURS, AJPES, zemljiška knjiga, 

knjiga izključenih vlagateljev, dvojno sofinanciranje
- Preveritev ponudb, dokazila, če se glasijo na vlagatelja
- Pregleda se poslovni načrt, naredi osnovne preračune ali poslovni 

načrt res temelji na podlagi priloženih podatkov, preveri se delovna 
sila in prihodek na PDM

- Preveritev izjave banke o zaprtosti finančne konstrukcije (v primeru 
zahtevnih naložb)

- Preveritev posebnih pogojev za kolektivne naložbe/naložbe v 
prestrukturiranje/naložbe v trajne nasade/naložbe v 
namakanje/nakup kmetijske mehanizacije.

- Preveritev in preračun Prispevka v naravi (lastno delo, lasten 
material)



VLOGA JE ODDANA - najpogostejše 
napake

- neporavnani davki 
- priloženi dokumenti niso pravnomočni (gradbena dovoljenja, odločbe o namakanju... ) 

- napačno umeščeni stroški (priložene 3 ponudbe za strošek, ki bi ga lahko umestili v katalog 
stroškov in obratno)

- tri ponudbe za stroške niso primerljive (Kot tržno primerljiva ponudba se šteje ponudba, če 
je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi 
lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma 
storitve, ki so bile navedene v povpraševanju)

- dokument o presoji vplivov na okolje (PVO) ni priložen (pri investicijah, kjer je to 
potrebno)

- napačno klasificirani objekti (priložene so priloge za enostaven objekt, v resnici gre za 
nezahteven objekt)

- ni priloženih dokazil o dobavi oz. odkupu eko proizvodov (v primeru, da se vlagatelj 
opredeli, da trži eko proizvode)

- priloženi certifikati so starejših datumov
- pomanjkljiva dokazila o najeti delovni sili (pogodbe o zaposlitvi)



Po odobritvi vloge

• Izvedba investicije

• Vložitev zahtevkov za izplačilo
– Največ trije zahtevki za zahtevne naložbe

– Največ dva zahtevka za enostavne naložbe

– Skrajni rok za vložitev zahtevka za izplačilo 
sredstev je 30.6.2023

• Predplačilo se ne šteje v največje število 
zahtevkov

• Obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev 



Prošnje za spremembo 
dinamike/obveznosti/stroškov

• Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 -
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

• 54. člen (sprememba obveznosti o pravici do sredstev)

Po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred oddajo zahtevka 
za izplačilo lahko stranka vloži največ 2 zahtevka za spremembo 
časovne dinamike/obveznosti/stroškov
- SPREMEMBA DINAMIKE – največ za 12 mesecev od 
predvidenega datuma v vlogi (vendar ne čez skrajni rok JR)

- SPREMEMBA OBVEZNOSTI/STROŠKOV – sprememba je 
odobrena, če so izpolnjene vse zahteve javnega razpisa in 
predpisov in je še vedno dosežen namen, za katerega so bila 
sredstva odobrena. 
- INDIVIDUALNA OBRAVNAVA PROŠENJ

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946


Vlaganje zahtevkov za izplačilo 
sredstev in najpomembnejša dokazila 
• Popolnoma elektronska vložitev zahtevka
• Vlagatelj ni izključen iz prejemanja podpore, ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, 

izdanih s strani Evropske komisije, ne sme biti v postopku prenehanja / stečaja / osebnega stečaja

• Naložba /del naložbe, ki predstavlja zaključeno celoto, mora biti zaključen/a
• Priložiti je potrebno:

– Račune, ki se glasijo na upravičenca
– Dokazila o plačilu, ki se prav tako glasijo na upravičenca
– v primeru uveljavljanja prispevka v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, mora upravičenec zahtevku za 

izplačilo sredstev priložiti popis izvedenih del in materiala, ki mora biti potrjen s strani KGZS ali odgovornega 
projektanta

– Fotografije
– Pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih 

objektov/nakup opreme v obstoječi objekt
– …

• Če KMG z naložbo povečuje obseg živinorejske proizvodnje, mora upravičenec ob zadnjem 
zahtevku dokazati:
 da obremenitev z živinskimi gnojili ne presega letnega vnosa dušika v višini 170 kg/ha KZU ali,
 obtežba na KMG ne presega 2 GVŽ/ha KZU, če ima KMG najmanj 30% KZU na VVO



ZAHTEVKI – najpogostejše napake (1)

• Investicija ni zaključena v celoti
• Pravnomočno uporabno dovoljenje ni predloženo
• Projekt izvedenih del (PID) ni predložen
• Poročilo o izpolnjevanju ciljev ni priloženo oz. je pomanjkljivo izpolnjeno
• Izjave o vključitvi investicije v uporabo, o obstoju spletne strani… niso 

priložene
• Nepravilna označitev investicije (tabla, plakat, spletna stran)
• Končne situacije pri gradnjah niso potrjene (investitor, izvajalec, 

nadzornik)
• Iz priloženih fotografij ni razvidno, kaj je fotografirano
• Ni dobavnic/transportnih listov za stroje
• Pomanjkljivo/neustrezno potrdilo občine o nedodeljenih/dodeljenih 

sredstvih za iste stroške
• Manjka potrdilo občine npr. v primeru, ko je lokacija naložbe v drugi 

občini kot je domovanje stranke



ZAHTEVKI – najpogostejše napake (2)
Predloženi računi so pomanjkljivi ali se sploh ne ujemajo z izvedbo investicije:

• Ni predložen celoten račun

• Niso razvidne serijske številke stroja/opreme

• Iz računa ni razvidno, katera storitev je bila opravljena

Potrdila o plačilih:

- ni razvidna izvršenost (priloženo Potrdilo o prejemu naloga namesto Potrdilo o izvedeni 
transakciji) 

- manjkajo sklici na račun

- račun ni bil poravnan s strani upravičenca (priloženo mora biti pooblastilo banke (v kolikor 
obstaja), ki je bilo veljavno pred datumom plačila in iz katerega je razvidno, da vlagatelj upravlja s 
transakcijskim računom iz katerega je bilo izvedeno plačilo

- V primeru, da je dokazilo o plačilu potrdilo banke o črpanje kredita, potrebujemo še kopijo 
kreditne pogodbe oz. ustrezno dokazilo, kjer je razvidno, da gre za plačila z računa našega 
vlagatelja

V primeru kompenzacije manjkajo dokazila:

- potrjena izjava o medsebojnem pobotu

- računi, s katerimi se je izvedel pobot

- konto kartice obeh udeležencev pobota

Število sadik se ne ujema z računom in z vpisom v RKG

Popis vseh izvedenih del (ne samo za prispevek v naravi), ki ga je pripravil neodvisni kmetijski 
strokovnjak



KONTROLE

• Administrativna kontrola vloge/zahtevka

• Kontrola na kraju samem po zaključku naložbe 
in pred izplačilom

• Naknadne kontrole

• IN SITU OBISK



Obveznosti po zadnjem izplačilu 
sredstev (1)

• Najpozneje v tretjem koledarskem letu po 
zadnjem izplačilu sredstev izpolniti vsaj 80 
odstotkov proizvodnih zmogljivosti naložbe, 
načrtovanih v poslovnem načrtu

• Če je upravičenec prejel točke za načrtovani 
obseg skupnega prihodka iz poslovanja 
kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega 
dela po zaključku naložbe, mora izpolniti zahteve 
iz teh meril najpozneje v tretjem koledarskem 
letu po zadnjem izplačilu sredstev 



Obveznosti po zadnjem izplačilu 
sredstev (2)
• Če vlagatelj kandidira kot mladi kmet, mora biti še 5 let po zadnjem 

izplačilu sredstev lastnik in vpisan kot nosilec kmetijskega 
gospodarstva, na katerem je bila izvedena naložba. 

• Zadruga, SP ali OP ali vodilni partner skupine kmetov vodijo seznam 
skupne rabe kolektivne naložbe in o skupni rabi poročajo še najmanj 
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

• Vodenje računovodstva
• Vlaganje ZV še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev
• Uporabljati naložbo še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev 

in je ne premestiti iz EU
• Hraniti dokumentacijo 5 let po zadnjem izplačilu sredstev in 

omogočiti dostop do nje
• Označitev vira sofinanciranja



POROČILA – najpogostejše napake

• Pomanjkljivo izpolnjeni zavihki (namakanje, URE, 
OVE)

• Namakalni sistemi niso opremljeni z vodomerom
• Veljavnost certifikatov v letu poročanja
• Izdane odločbe za vino v letu poročanja
• Vključenost v ukrep DŽ
• Manjkajoči podatki pri delovni sili
• Napake pri prepisu podatkov iz ekonomskih 

kazalnikov
• Pomanjkljivo izpolnjen seznam skupne rabe


