
















 

XI. ROK ZA PRIJAVO 

Roka za prijavo na razpis je 16.06.2020. 

XII. VLOGA IN POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG 

Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Javni zavod Triglavski narodni park, 

Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE KMETIJSTVA – 

NE ODPIRAJ«. Iz poštne pošiljke mora biti razviden poštni žig z datumom in uro oddaje 

vloge. Vloga se lahko vloži osebno na vložišču financerja na istem naslovu  in sicer vsak 

delavnik od 9 00 do 13 ure. 

V skladu z 21. členom Pravilnika vloge odpira strokovna komisija, ki preveri njihovo 

pravočasnost in popolnost ter ugotovi upravičenost osebe, ki je prijavo podala ter o tem 

sestavi zapisnik.  

Če strokovna komisija ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, se osebo, ki je prijavo 

podala pozove, da jo dopolni v osmih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Prijava je 

popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa razpis.  

Po pregledu dopolnitev vlog komisija pravočasne in popolne vloge oseb, ki so prijavo podale 

oceni po merilih razpisa. Prijave se ocenjujejo po vrstnem redu njihovega prispetja. O 

ocenjevanju strokovna komisija sestavi poročilo v skladu s 24. členom Pravilnika.  

Na podlagi poročila ocenjevalne komisije direktor o vsaki vlogi izda posamično odločbo, 

zoper katero je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. V odločbi o odobritvi 

projekta se prijavitelja povabi k podpisu pogodbe. Prijavitelj se mora na povabilo odzvati v 

roku sedmih dni od prejema odločbe, sicer se šteje, da je odstopil od vloge, razen če je 

uveljavljal pravno sredstvo. Če se prijavitelj v roku ne odzove na povabilo k podpisu 

pogodbe, je financer prost vseh obveznosti, ki zanj izhajajo iz odločbe o dodelitvi pomoči.  

Imena prijaviteljev, ki so jim bila odobrena sredstva, in imena projektov, ki so jih ti prijavili 

na razpis, ter višina odobrenih sredstev,  se objavijo na spletni strani financerja. 

XIII. POGOJI ZA IZPLAČILO SREDSTEV  

Sredstva se izplačajo na podlagi pravočasno vloženega zahtevka za izplačilo (najpozneje do 

31. oktobra 2020) na obrazcu, ki ga pripravi financer. Zahtevku za izplačilo mora prijavitelj 

priložiti vse račune, dokazila o nakazilih in dokazila o izvedenem projektu, iz katerih je 

razvidno, da so aktivnosti zaključene in računi plačani. Iz zahtevka za izplačilo mora biti 

jasno razvidno, kateri stroški so bili stroški, povezani s primarno kmetijsko dejavnostjo in 

kateri so bili povezani z drugimi dejavnostmi projekta. Če se financer in prijavitelj v pogodbi 

o sofinanciranju tako dogovorita, lahko predložitev nekaterih ali vseh računov in dokazil o 



 

transakcijah nadomestijo vsebinska dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma naložbah, če 

to zadošča za zanesljivo preverjanje nastalega upravičenega stroška. 

Če prijavitelj projekta ne izvede v celoti v skladu s pogodbo o sofinanciranju, ni upravičen do 

sredstev. Če je bil projekt delno izveden in financer odloči, da je to smiselno, ker so bili 

prispevki k ciljem razpisa z delno izvedenim projektom delno doseženi, lahko financer 

prijavitelju odobri zahtevek za sorazmerno sofinanciranje delno izvedenega projekta. 

XIV. SEZNAM RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:  

1. Besedilo razpisa  

2. Pravilnik o pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju 

Triglavskega narodnega parka z dne 30. 4. 2020 

3. Prijavni obrazec 

4. Finančni načrt 

5. Seznam dokazil 

6. Izjava prijavitelja 

7. Izjava prijavitelja o uveljavljanju DDV 

8. Izjava prijavitelja glede državnih pomoči 
9. Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

10. Obrazec za poročanje ob zaključku projekta 

11. Obrazec seznam originalnih računov  

 

Obrazci so enakovreden del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne vsebuje v celoti 

izpolnjenih in podpisanih obrazcev iz 3 do 8 točke seznama razpisne dokumentacije iz 

prejšnjega odstavka razpisa,  se zavrže. Izjava prijavitelja o uveljavljanju DDV je obvezna 

samo v primeru, da uveljavlja DDV kot upravičen strošek projekta.  

 

Dokazila, kot so kmetijska zemljišča v uporabi, reja avtohtonih pasem domačih živali 

(bovška ovca, drežniška koza in cika), število GVŽ oz uporaba trajnega travinja na območju 

TNP mora prijavitelj priložiti vlogi. Navedeno lahko prijavitelj dokazuje z zbirno vlogo za leto 

2020 ali drugimi dokazili, ki ne smejo biti starejša od 30 dni. 

Prijavitelj mora ob vlogi priložiti tudi dokazila kot so registracija pašne ali agrarne skupnosti, 

registracija živilskega obrata, registracija dejavnosti, certifikat za ekološko kmetovanje 

oziroma potrdilo o preusmeritvi v ekološko kmetovanje. Prav tako mora priložiti dokazila o 

vrednosti naložbe - ponudba / predračun oziroma račun za že izvedene investicije oziroma 

delo. 

Vključenost prijaviteljev v znak kakovosti Triglavskega narodnega parka in povprečno število 

točk OMD na hektar kmetijskega gospodarstva bo preveril financer sam. 




