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MERILA ZA OCENJEVANJE 

Številka razpisa 3301-1/2023-SRRS-4 

Naziv razpisa Javni razpis za finančni produkt - AGRO PF   (Ur. l. RS, št. 28/2023 z dne 
3.3.2023,  v nadaljevanju razpis) 

Pojasnilo Popolna vloga bo ocenjena s strni dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, 
ki so navedena v nadaljevanju.  

Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk. Za odobritev mora vloga doseči 
najmanj 25 točk. 

V kolikor je pri posameznem merilu zapisana priloga, pomeni, da se točke po tem 
merilu dodeli le ob predložitvi navedene priloge, ki mora biti vsebinsko ustrezna. 

Oznaka 
merila 

Merilo Priloga Max. št. točk 

1. REGIONALNI VIDIK 30 

1.11 
Lokacija vlagatelja glede na obmejna 
problemska območja ali na območjih avtohtonih 
narodnih skupnosti 

  20 

1.11.01 Vlagatelj se nahaja na obmejnem problemskem 

območju ali na območju avtohtonih narodnih 

skupnosti 

 

20 

1.11.02 Vlagatelj se ne nahaja na obmejnem problemskem 

območju ali na območju avtohtonih narodnih 

skupnosti 

 

0 

1.05 
Lokacija projekta glede na območje 
Triglavskega narodnega parka (TNP)  

Dokazilo za območje TNP 10 

1.05.01 Projekt se nahaja na območju TNP   10 

1.05.02 Projekt se ne nahaja na območju TNP   0 

2. TRAJNOSTNA OCENA 30 

2.07 Zagotovljena prodaja 
Zavezujoče pogodbe, 
predpogodbe, pisma o 
nameri 

10 

2.07.01 Vlagatelj izkazuje zagotovljeno prodajo 
proizvoda/storitve na podlagi zavezujočih pogodb 

 10 

2.07.02 Vlagatelj izkazuje zagotovljeno prodajo 
proizvoda/storitve na podlagi predpogodb/pisma o 
nameri 

 
5 

2.07.03 Vlagatelj ni izkazal zagotovljene prodaje 
proizvoda/storitev iz projekta 

 0 

2.13 Povezovanje partnerjev pri projektu 
Dokazilo o drugem 
javnem viru: sredstva EU 

6 

2.13.01 Kolektivna naložba  6 

2.13.02 Samostojna naložba  3 

2.48 Status mladega prevzemnika kmetije 
Dokazilo o statusu 
mladega prevzemnika 
kmetije 

6 

2.48.01 Kmetijsko gospodarstvo je bilo v zadnjih 5 letih 
prevzeto s strani mladega gospodarja, starega do 40 
let 

 
6 

2.48.02 Kmetijsko gospodarstvo ni bilo v zadnjih 5 letih 
prevzeto s strani mladega gospodarja, starega do 40 
let 

 
0 

2.59 
Sodelovanje pri evropskih/nacionalnih projektih (v 
zadnjih 5-ih letih) 

Odločba, pogodba 8 

2.59.01 Vlagatelj je že sodeloval / izvajal evropski projekt  8 

2.59.02 Vlagatelj je že sodeloval / izvajal nacionalni projekt 
(sofinanciran iz državnega proračuna) 

 4 

2.59.03 Vlagatelj še ni sodeloval / izvajal evropski projekt   0 
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3. FINANČNA OCENA 40 

3.04 Kreditna sposobnost vlagatelja   25 

3.04.01 Kreditna sposobnost je 3,01 ali več  25 

3.04.02 Kreditna sposobnost od 2,51 do 3,00  20 

3.04.03 Kreditna sposobnost od 2,00 do 2,50  15 

3.04.04 Kreditna sposobnost od 1,50 do 1,99  10 

3.04.05 Kreditna sposobnost od 1,01 do 1,49  5 

3.04.06 Kreditna sposobnost od 0,00 do 1,00  0 

3.12 
Prihodek iz poslovanja kmetijskega gospodarstva 
na enoto vloženega dela (Prihodek/PDM) 

Dokazilo o izračunu PDM 10 

3.12.01 Prihodek na enoto vloženega dela je 50.000,01 EUR 
ali več 

 10 

3.12.02 Prihodek na enoto vloženega dela je od 35.000,01 
EUR do 50.000,00 EUR 

 8 

3.12.03 Prihodek na enoto vloženega dela je od 20.000,01 
EUR do 35.000,00 EUR 

 6 

3.12.04 Prihodek na enoto vloženega dela je od 10.000,01 
EUR do 20.000,00 EUR 

 4 

3.12.05 Prihodek na enoto vloženega dela je od 5.000,0 EUR 
do 10.000,00 EUR 

 2 

3.12.06 Prihodek na enoto vloženega dela je 4.999,99 EUR ali 
manj 

 0 

3.27 
Velikost kmetije (obseg kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, ki jih ima kmetija v lasti ali najemu) 

  5 

3.27.01 Kmetija s 50 ha ali več površin   5 

3.27.02 Kmetija s 30 ha ali več površin   4 

3.27.03 Kmetija s 15 ha ali več površin   3 

3.27.04 Kmetija z 10 ha ali več površin   2 

3.27.05 Kmetija s 6 ha ali več površin   1 

3.27.06 Kmetija z manj kot 6 ha površin   0 

  

 
 

LEGENDA MERIL  

1. REGIONALNI VIDIK 

1.11 

Lokacija 
vlagatelja glede 
na obmejna 
problemska 
območja ali na 
območjih 
avtohtonih 
narodnih 
skupnosti 

Točke po tem merilu se dodelijo glede na to, ali se vlagatelj nahaja na obmejnem 
problemskem območju ali na območju avtohtonih narodnih skupnosti. 

 

Obmejna problemska območja so opredeljena v Uredbi o določitvi obmejnih problemskih 
območij (Ur. l. RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20, 112/22).  

 

Upravičena avtohtona narodnostno mešana območja z madžarsko narodnostno 
skupnostjo so v naslednjih naseljih: 

- v občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc, 
- v občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/ Kapornak, 
- v občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ 

Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely, 
- v občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ 

Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške 
gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji 
Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ 
Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, 
Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót 

- in v občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa. 
 

Upravičena avtohtona narodnostno mešana območja z italijansko narodnostno skupnostjo 
so v naslednjih naseljih: 

- v občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje, 
- v občini Koper: Ankaran/ Ancarano, Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ 

Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ 
Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-
marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano, 
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- in v občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ 
Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja. 

1.05 
Lokacija 
projekta glede 
na območje TNP 

Točke po merilu lokacija projekta glede na območje Triglavskega narodnega parka se 
določi glede priloženo dokazilo, iz katerega izhaja ali se projekt nahaja na navedenem 
območju ali ne. Dokazilo lahko izda Javni zavod Triglavski narodni park ali upravna enota. 

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom števila 
točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli. 

2. OCENA PROJEKTA 

2.07 
Zagotovljena 
prodaja 

Točke po merilu zagotovljena prodaja se določi glede na priloženo dokazilo, iz katerega 
izhaja ali vlagatelj dokazuje zagotovljeno prodajo ali ne. Kot ustrezno dokazilo se šteje 
zavezujoča pogodba, predpogodba, pismo o nameri. 

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom števila 

točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli. 

2.13 
Povezovanje 
partnerjev pri 
projektu  

Točke po merilu povezovanje partnerjev pri projektu se določi glede na priloženo dokazilo, 
iz katerega je razvidno ali gre pri izvedbi projekta za samostojno ali kolektivno naložbo. 
Kot ustrezno dokazilo se šteje dokazilo o drugem javnem sredstvu: nepovratna sredstva. 

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom števila 
točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli. 

2.48 
Status mladega 
prevzemnika  

Točke po merilu status mladega prevzemnika se določi glede na priloženo dokazilo, iz 
katerega izhaja ali vlagatelj izkazuje navedeni status ali ne. Kot ustrezno dokazilo se šteje 
dokazilo o statusu mladega prevzemnika kmetije.  

V kolikor je priloženo ustrezno dokazilo, se določi točke po merilu, skladno z rangom števila 

točk, v nasprotnem primeru se točke ne dodeli.  

2.59  

Sodelovanje pri 
evropskih/nacio
nalnih projektih 
(v zadnjih 5-ih 
letih)  

Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi 
izkazanega sodelovanja pri evropskih/nacionalnih projektih.    

3. OCENA VLAGATELJA 

3.04 
Kreditna 
sposobnost (PF) 

Točke po merilu kreditna sposobnost vlagatelja se določi glede na priložena dokazila, 

skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi formule: 

1

3
𝑥 

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑜𝑧. 𝑑𝑜ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑣 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑗𝑖ℎ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑖ℎ

𝑙𝑒𝑡𝑛𝑎 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒č𝑖ℎ 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑛𝑖𝑐 𝑓𝑖𝑛. 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧.
 

Za izračun mora vlagatelj priložiti sledeča dokazila: 

- SIS bon vlagatelja, 

- SIS bon člana KG, in sicer v primeru, če se vlagatelj prijavlja kot fizična oseba-kmet, 

in uveljavlja  tudi prihodke članov KG,  

- izpis TR vlagatelja, na podlagi katerega se popiše prihodke vlagatelja, 

- izpis TR članov KG, in sicer v primeru, če se vlagatelj prijavlja kot fizična oseba-kmet, 

in uveljavlja tudi prihodke članov KG. 

Za izračun mora vlagatelj priložiti tudi sledeča dokazila, v kolikor obstoj obveznosti niso 
razvidne iz Sisbona: 

- dokazila o obstoju drugih obveznosti* vlagatelja (npr. posojilna/leasning pogodba), pri 

čemer se kot obveznost šteje tudi limit nad 2.000,00 EUR,  

- amortizacijski načrt obveznosti vlagatelja, 

- dokazila o obstoju drugih obveznosti* članov KG (npr. posojilna/leasning pogodba), 

pri čemer se kot obveznost šteje tudi limit nad 2.000,00 EUR in sicer v primeru, če se 

vlagatelj prijavlja kot fizična oseba-kmet, in uveljavlja tudi prihodke članov KG,  

- amortizacijski načrt obveznosti članov KG, če se vlagatelj prijavlja kot fizična oseba-

kmet, in uveljavlja tudi prihodke članov KG. 

*Opomba: V obveznost se ne vštevajo obveznosti po posojilni pogodbi, sklenjeni s 
Skladom po ukrepu pred-financiranje. 

3.12 Izračun PDM 

Merilo izračun PDM je vezano na prihodek iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na 
enoto vloženega dela. Točke po merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na 
podlagi priloženega dokazila, iz katerega je razviden izračun PDM in je izdano s strani 
kmetijskih svetovalnih služb. 

3.27 Velikost kmetije Točke po tem merilu se določi skladno z rangom števila točk, in sicer na podlagi obsega 
kmetijskih/gozdnih zemljišč, ki jih ima kmetija v lasti ali najemu ob oddaji vloge.  

 
 


