
KGZS Ljubljana, 13. 2. 2019 

5. javni razpis za podukrep 4.2  
Podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov za leto 2019 



Objava javnega razpisa  

• 5. javni razpis za podukrep 4.2 je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 7/19, 1. 2. 2019. 

 Predmet podpore so naložbe v: 

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge 

I. Pogodbe o delovanju Evropske unije,  

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,  

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. 
 

• Okvirna višina razpisanih sredstev 15 mio EUR, od tega:  

- 6 mio EUR za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter 

- 9 mio EUR za s.p., zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop 

B). 

• Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge od 25. 2. 2019 do 

29. 5. 2019. 

• Upravičenec lahko vloži več vlog. 
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Struktura javnega razpisa  

• V javnem razpisu niso navedene določbe iz uredbe.  

 

• Upoštevajo se priloge investicijske uredbe:  

- Priloga 2 Katalog kršitev in sankcij 

- Priloga 4 Opis ekonomskih meril za izbor vlog… 

- Priloga 7 Poročilo o izpolnjevanju ciljev 

- Priloga 9 Seznam problemskih območij PRP 2014-2020 

- Priloga 10 Obvezne vsebine elaborata „Prispevek naložbe k 

povečanju okoljske učinkovitosti“ 

 

• Priloge javnega razpisa:  

- Priloga 1 Podrobnejša vsebina poslovnega načrta 

- Priloga 2 Seznam skupne rabe naložbe 
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Struktura javnega razpisa  

• Vzorec prijavnega obrazca 

 

• Priloge z dokazili: 

- Priloga 1 Dokumentacija za ureditev objektov ali nakup opreme 

- Priloga 2 Dokazila o lastništvu nepremičnin 

- Priloga 3 Dokazila o že dodelj. javnih sredstvih in pomoči de 

minimis 

- Priloga 4 Dokazila o finančnem poslovanju 

- Priloga 5 Dokazila o predračunski vrednosti naložbe  

- Priloga 6 Dokazila glede na posamezno vrsto naložbe ali upravič. 

- Priloga 7 Obratni hipotetični scenarij 

- Priloga 8 Dokazila o vključenosti upravičenca v horizontalno in 

vertikalno povezovanje 

- Priloga 9 Dokazila o velikosti in povezanosti podjetja 

- Priloga 10 Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih 

pogojev javnega razpisa  

- Priloga 11 Poslovni načrt 
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Struktura javnega razpisa  

• Priloge razpisne dokumentacije: 

- Priloga 12 Dokazila ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 

- Priloga 13 Seznam info točk 

- Priloga 14 Seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih 

proizvodov 

- Priloga 15 Koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 

- Priloga 16 Etiketa za naslavljanje vloge na javni razpis 

- Priloga 17 Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih 

vrednosti 

- Priloga 18 Poročilo o izpolnjevanju ciljev. 
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Pravne podlage  

- (b) (1) 17. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. dec. 2013 o podpori za razvoj 

podeželja iz EKSRP in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 

1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013),  

- PRP RS za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 

sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi PRP RS za 

podporo iz EKSRP, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič 

spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije štC(2017)7523 z 

dne 8. novembra 2017 ,  

- Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter 

podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 

predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP RS 

2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 

40/17-popr., 19/18 in 82/18), 
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Državne pomoči  

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 

kmet. in gozd. sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 

uporabo čl. 107 in 108 Pogodbe o delov. EU – ABER za MSP, 

Shema DP »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov 

v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020«, 

potrjene s strani EK 4. 2. 2016, št. 440-20/2015/16, 

 

Smernice EU o DP v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 

Sklep EK št. C(2016) 6391 z dne 10. 10. 2016 o združljivosti sheme DP 

»Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmet. proiz. v nekmet. proiz. – 

velika podjetja – PRP 2014–2020« s Pogodbo o delov. EU, Shema do 

31. 12 2020, Naznanilo v U. l. RS, št. 70/166, 

 

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delov. EU pri pomoči de minimis,  

Mnenje o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. M002-2399253-2016 

27. 10. 2016 za shemo »de minimis« pomoči »Naložbe učinkoviti rabi 

energije in pridob. energije iz obnov. virov« MF, Sektorja za spremlj. DP. 
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Predelava 

• Predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode 

pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem 

proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za 

pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo.  

 

• Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se 

štejejo zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in 

zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje 

hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje 

pridelka hmelja, razen sušenja hmelja. 

 

• Predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode 

pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat 

je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe: kakav, čokolada, 

testenine, kruh, peciva, sladice, juhe, sladoled, pivo, vermut. 
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Trženje 

Trženje kmetijskih proizvodov pomeni: 

- imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,  

- ponujati za prodajo,  

- dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg,  

- razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu 

posredniku ali predelovalcu ter vse dejavnosti, s katerimi se 

proizvod pripravi za tako prvo prodajo. 

  

• Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na: 

- kmetijske proizvode upravičenca, ki mora biti vpisan v RKG. Če je 

upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo 

kmetijski proizvodi članov, ki so vpisani v RKG. Priloži se seznam 

članov zadruge, katerih proizvodi se bodo tržili, 

- predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave upravičenca. 
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Trženje 

• Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, 

se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, 

za to namenjenih prostorih:  

- na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe, 

- na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata, 

- v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih 

proizvodov njenih članov, 

- na premičnih prodajnih stojnicah,  

- v mobilnih prodajalnah ali 

- namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov. 

 

• Pri dopolnilni dejavnosti “prodaja” je upravičen le del naložbe v 

trženje lastnih proizvodov.  
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Trženje 

• Degustacijski prostor je prostor, v katerem se izvaja predstavitev 

oziroma pokušnja kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave 

oziroma predelave, ki so predmet trženja. 

• Če gre za naložbo v ureditev prostorov za namen degustacije, 

mora upravičenec tržiti kmetijske proizvode iz lastne pridelave 

oziroma predelave, pri čemer se prodaja kmetijskih proizvodov in 

degustacija kmetijskih proizvodov ne smeta izvajati v istem 

prostoru (Dokazilo: izjava). 

• Degustacija se nanaša na lastne pridelke in proizvode. Ni prodaja 

izdelkov z drugih kmetij in ni gostinska dejavnost. 
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Gradnja 

Uskladitev z novim Gradbenim zakonom (U. l. RS, št. 61/17) 

• Ureditev objekta je novogradnja, rekonstrukcija, sprememba 

namembnosti, ki je povezana z rekonstrukcijo objekta, in 

odstranitev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 

objektov. 

Novogradnja je gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali 

prizidava.  

Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti 

obstoječega objekta,  

- delno ali v celoti se spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, 

zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave,  

- ohraniti se morajo najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega 

objekta,  

- gabariti objekta se praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo.  
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Gradnja 

• Za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov se predloži: 

- veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, brez projektne 

dokumentacije za pridobitev mnenj in GD, in 

- PZI (projektna dokumentacija za izvedbo del), ter  

- ter popis del in projektantski predračun.  

• Za ureditev nezahtevnih objektov se predloži veljavno 

pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt. 

Priloge se lahko predložijo na elektronskem nosilcu.  

 

• Če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov, ki so varovani 

na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, ali se enostavni 

objekt postavlja na območje, ki je varovano na podlagi predpisov o 

varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na javni razpis priložiti 

soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne 

dediščine. 
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Oprema 

• Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je 

zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora predložiti:  

- veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, brez projektne 

dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ali 

- uporabno dovoljenje.  

 

• Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je 

nezahtevni objekt, mora predložiti veljavno pravnomočno 

gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt.  
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Upravičenci 

• Upravičenec je lahko:  

a) nosilec kmetije, 

b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 

c) samostojni podjetnik posameznik, 

č) zadruga, 

d) zavod, 

e) gospodarska družba. 
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 število 
zaposlenih 

 letni promet 

Kmetija in 
mikro podjetje 

manj kot 10 ter letni promet in/ali letna bilančna vsoto ne presegata 2 
mio EUR 

Malo podjetje manj kot 50 ter letni promet in/ali letna bilančna vsoto ne presegata 10 
mio EUR 

Srednje 
podjetje 

manj kot 250 ter letni promet ne presega 50 mio EUR 

Veliko podjetje najmanj 250 in 
manj kot 750 

ali letni promet presega 50 mio EUR in je nižji od 200 mio 
EUR 

 



Upravičenci 

• Mladi kmet  (višji delež podpore 20 %) je fizična oseba, ki je:  

- prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG v 

obdobju pet let pred oddajo vloge in je ob oddaji vloge stara od 

18 let do vključno 40 let in  

- ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s 

pomočjo za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP. 

 

• Za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec KMG 

in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo KMG pri 

čemer nadzor nad to pravno osebo izvaja fizična oseba.  

• Pogoj glede nadzora nad pravno osebo izpolnjen, če je fizična 

oseba v obdobju petih let pred vložitvijo vloge prvič postala član 

poslovodstva in ima v tem obdobju vsaj 50 % glasovalnih 

pravic.  
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Upravičenci 

• Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na 

javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu 

omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. Kot primeren 

prihodek se šteje prihodek v višini minimalne plače na 

zaposlenega v Republiki Sloveniji na polnovredno delovno moč 

v letu 2018, ki je 10.113,48 EUR.  

• Ta pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije.  

 

• Zahteva se dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, razen če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov 

iz lastne pridelave.  

 

Zahtevajo se podatki iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma 

iz zadnjih standardnih rezultatov FADN ali pokritja.  

Oddaja bilanc za leto 2018 na FURS in AJPES je možna od 

začetka tega leta - konec marca je skrajni rok! 
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Velikost naložbe 

• Enostavne naložbe do vključno 200.000 eurov skupne priznane 

vrednosti naložbe; 

• Zahtevne naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane 

vrednosti naložbe. 

•  Priznana vrednost naložbe je vrednost celotne naložbe brez 

DDV.   

 

• Naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij do vključno 

50.000 EUR skupne priznane vrednosti. Nosilec kmetije ima v 

letu 2018 prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 

EUR in nižji od ene minimalne plače na zaposlenega v RS v 

letu 2018 (10.113,48  EUR) na polnovredno delovno moč.  
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Upravičene naložbe 

Do podpore so upravičene naložbe v: 

a) ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave 

kmetijskih proizvodov ali trženja kmetijskih proizvodov, 

b) ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za ta namen, 

c) ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter 

posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode 

(vsaj 10 m3), ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev 

maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

č) ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne 

in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih 

proizvodov za lastno porabo  

d) nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih 

sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstr. objektov, ki 

prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z 

večjo toplotno izolativnostjo, 

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu. 
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Upravičene naložbe 

Dodatno:  

Za predelavo tudi naložbe v nakup mobilnega predelovalnega 

obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, 

ostankov in drugih neživilskih surovin, pri čemer mora biti 

mobilni predelovani obrat zaokrožena tehnološka celota, ki 

omogoča predelavo kmetijskih proizvodov. 

Za trženje tudi naložbe v: 

- ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,  

- nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče 

opreme,  

- namenske aparate za prodajo ter  

- opremo prevoznega sredstva za namen dostave in ohranj. 

kvalitete kmet. proizvodov.  

 

Pripadajoča oprema je npr. stiskalnica, polnilna linija itd. 
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Povečanje okoljske učinkovitosti 

Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti (5 % višja 

podpora), so: 

a) ureditev čistilnih naprav, 

b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo 

reciklirane vode za tehnološke namene, 

c) ureditev vodnih zbiral. in vodohranov za zbiranje meteorne vode, 

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin, 

d) zmanjševanje količine odpadkov. 

Če je naložba od a) do d) del naložbe iz 2. odstavka 29. člena uredbe 

(razen naložbe v varnost pri delu) in stroški naložb od a) do d) 

predstavljajo več kot 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe - 

celotna naložba prispeva k povečanju okoljske učinkovitosti. 

Priloži se Elaborat o prispevku naložbe k povečanju okoljske 

učinkovitosti (Priloga 10 uredbe). Razvidno je povečanje okolj. 

učinkovitosti naložbe. Ni posebnih zahtev za izdelovalca elaborata. 
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Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije  

• Podpira se proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe 

predelovalnega obrata, če so del naložbe v ureditev objektov in ni 

namenjena prodaji. 
 

- Skupna količina proizvedene energije v koledarskem letu pred 

vložitvijo vloge ne presega porabe energije v tem letu. Možna je 

oddaja viškov v omrežje in sprejem do izravnave.  

- Če gre za naložbo v povečanje proizvodnih kapacitet (predelava), 

skupna količina proizvedene energije iz obnovljivih virov ne sme 

presegati načrtovane porabe energije. 

- Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka je obvezna vgradnja 

števca porabe električne oziroma toplotne energije. 
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Naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije  

Proizvodnja električne ali toplotne energije je iz: 

- biomase - lesna biomasa (surovina mora biti lesna biomasa oz. 

kmet. proizvod, ni dovoljena uporaba žit in drugih poljščin, bogatih 

s škrobom, sladkorjem in oljnic),  

- energije vetra, vode ter geotermalne energije.  

• Ne podpira se proizvodnje bioplina in električne energije iz sonca.  

• Naložbe v pridobivanje toplotne energije iz lesne biomase so 

upravičene do podpore, če so del naložbe v ureditev objektov za 

predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Šteje se tudi naložba, 

ki se izvede v drugem objektu in se proizvedena energija 

uporablja izključno za namen objekta. 

• Za proizvodnjo toplotne energije iz malih in srednjih kurilnih 

naprav mora predložiti izjavo proizvajalca kurilne naprave, da ne 

presega mejne vrednosti emisij v skladu s predpisom, ki ureja 

emisijo snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. 
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Dokazovanje učinkovite rabe energije 

 

Zagotoviti se mora vsaj 10 % zmanjšanje porabe energije na 

ravni objekta, kar se izkazuje z: 

a) elaboratom gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo 

zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 

b) energetskim pregledom v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi 

energije v stavbah (PURES), če gre za naložbo v nakup opreme 

ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov. 
 

• Uveljavlja se za nakup opreme in rekonstrukcijo, ne pa za 

vzdrževanje, ker ni naložba v osnovna sredstva.   
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Izvajanje naložbe pred oddajo vloge  

Vlogi se priloži izjavo, da pred vložitvijo vloge na JR ni začel z deli v 

okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki so nastali 

pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz projektne 

dokumentacije.   

• Izvajanje naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske 

proizvode ali trženje: 

- naložba se lahko začne izvajati po vložitvi vloge,  

- stroški materiala, opreme ali drugih del, nastali pred vložitvijo 

vloge niso upravičeni, razen splošnih stroškov.  

- Enako velja za naložbe v proizvodnjo električne in toplotne 

energije ter za naložbe v energetsko učinkovitost. 

 

• Izvajanje naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske proizvode se ne sme začeti pred vložitvijo vloge.  
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Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški naložbe so:  

a) stroški ureditve objektov; 

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev 

in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko 

tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

c) prispevek v naravi (ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov 

(na kmetiji); 

č) splošni stroški.  

 

• Podpora se ne dodeli za stroške materiala, opreme ali drugih del 

v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni 

razpis, razen splošnih stroškov.  

 

• Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 %  

upravičenih stroškov naložbe, če so nastali od 1. 1. 2014.  
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Upravičeni splošni stroški 

Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo 

in izvedbo naložbe:   

- stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,  

- stroški izdelave poslovnega načrta,  

- plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko 

trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti tudi takrat, ko 

glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru 

izvedbe naložbe,  

- stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,  

- stroški informiranja in obveščanja javnosti ter  

- stroški sodnega tolmača.  
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Opredelitev višine stroškov 

Upoštevajo se zgornje višine upravičenih stroškov iz priloge. 

- Za stroške, ki so v prilogi, se k vlogi predloži eno ponudbo.  

- Če se uveljavljajo višji stroški, se upoštevajo najvišje priznane 

vrednosti iz priloge; če se uveljavljajo nižji stroški, se upoštevajo 

vrednosti iz predložene ponudbe.  

- Če stroški niso določeni v prilogi (oprema, naprave) se mora k 

vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh 

ponudnikov. Upošteva se cenovno najugodnejšo ponudbo. 

• V katalogu stroškov so pri novogradnjah objektov vključena 

gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki vključujejo vgrajeno 

opremo (= pripadajoča oprema) zlasti elektro instalacije, strojne 

instalacije itd.  
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Opredelitev višine stroškov 

 

• Vzdrževalna dela objektov (namestitve oziroma vgradnje 

opreme, strojev in naprav) so upravičena če se izvedejo 

sočasno z nakupom notranje opreme objektov in so v povezavi z 

namestitvijo oziroma vgradnjo notranje opreme objektov.  

• Oprema (ali posamezni kos opreme) se upošteva le v primeru, 

če kapaciteta opreme, ki je predmet naložbe, ustreza kapaciteti 

navedene opreme pri objektu.  

• Priznani stroški se nanašajo na eno etažo. 
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Neupravičeni stroški 

- Neupravičeni stroški so: 

- stroški priprave vloge na JR in zahtevka za izplačilo sredstev, 

- naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov za OP, 

- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, upravne takse, 

- DDV, razen če se pri zahtevku poda izjavo o neizterljivosti,  

- obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij,  

- stroški materiala, opreme ali drugih del pred oddajo vloge,   

- nakup dostavnih in servisnih vozil, 

- gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ, 

- stroški nakupa rabljene opreme 

- stroški obratnih sredstev. 
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Obseg dela 

- V koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora 

zagotavljati obseg dela v višini najmanj: 

- 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter 

- 1,0 PDM v primeru zahtevnih naložb.    

- Upoštevajo se tudi skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so 

priznane v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje.  

 

- Če gre za upravičenca, ki jo izvajajo zadruge, skupine ali 

organizacije proizvajalcev in bo naložba namenjena skupni rabi 

njihovih članov, se pri ugotavljanju obsega dela lahko upošteva 

tudi obseg dela njihovih članov, ki bodo uporabljali to naložbo. 

Vodi se seznam skupne rabe, s katerega so razvidni raba 

naložbe po članih, obdobje uporabe ipd.  
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Drugi pogoji 

• Če ima upravičenec živilski obrat, mora biti vpisan v register 

obratov razen, če upravičenec vlaga vlogo za naložbo v gradnjo 

objekta in pred oddajo vloge ni imel živilskega obrata.  

• Vlagatelj ima lahko ob oddaji vloge na javni razpis do 50 eurov 

neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države.  

 

• Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev 

objektov oziroma nakup pripadajoče opreme, ki se uporabljajo 

tudi za druge namene, se: 

- od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni stroški priznajo 

le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno površino 

ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,  

- od vseh stroškov nakupa pripadajoče opreme kot upravičeni 

stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na 

zmogljivost opreme, bruto tlorisno površino ali bruto prostornino 

objekta, ki je predmet podpore. 
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Prispevek v naravi 

- Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa 

lahko uveljavljajo upravičenci, če gre za naložbe v ureditev 

enostavnih in nezahtevnih objektov.  

- Obseg prispevka v naravi ne sme biti večje od 40 odstotkov 

upravičenih stroškov naložbe in presegati obsega dela, 

izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je upravičenec opredelil v 

vlogi na javni razpis oziroma v PN.  

- Vrednost lastnega dela ne sme preseči  urne postavke 5,76 

EUR/uro bruto za ročno delo ter 15,31 EUR/uro bruto za strojno 

delo, 

- Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko 

uveljavlja, če ima odločbo o poseku Zavoda za gozdove 

Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja gozdove, pri čemer 

vrednost žaganega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega 

lesa. 
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Presoja vpliva na okolje  

• V skladu z novim Gradbenim zakonom je PVO sestavni del 

postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (ureditev 

zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov) – ni dokazil 

pri vlogi.  

• Če je naložba poseg v okolje in se ne nanaša na enostavni 

objekt ali opremo se vlogi na javni razpis priloži:  

- fotokopija okoljevarstvenega soglasja ali  

- fotokopija sklepa, da postopek PVO ni potreben ali  

- opis nameravanega posega v okolje (Vrsta posega v okolje, pri 

čemer se smiselno upošteva Priloga 1 Uredbe PVO) ter namen 

in vsebina nameravanega posega v okolje. 

 

Ni več podaljšanja roka za pridobitev PVO po datumu zaprtja 

razpisa.  
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Lastnina nepremičnine 

Če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta oziroma nakup opreme in: 

- vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, mora imeti sklenjeno 

dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni 

pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega izplačila 

sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika k naložbi, če to 

soglasje ni vsebovano v pogodbi, 

- je vlagatelj solastnik nepremičnine, mora imeti overjeno soglasje 

drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let po 

datumu zadnjega izplačila sredstev 

Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega 

objekta, mora imeti lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico. 
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Finančna konstrukcija, predplačila  

• Za zahtevne naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti 

upravičenec izkaže zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke 

ali druge finančne institucije, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za 

opravljanje finančnih storitev. 

• Finančno sposobnost upravičenca za kritje stroškov izvedbe 

naložbe nad 1 mio EUR priznane vrednosti brez DDV lahko oceni 

ARSKTRP s pomočjo izvedenca.   

• Če upravičenec uveljavi predplačilo v znesku do 30 % vrednosti 

javne podpore mora:  

- napovedati uveljavitev predplačila v vlogi na javni razpis, 

- uveljavljati v 30 dneh od prejema odločbe z vložitvijo zahtevka, 

- zahtevku priložiti bančno garancijo v višini 100 % predplačila.  

Bančna garancija mora biti veljavna še najmanj šest mesecev od 

datuma vložitve zahtevka, katerega vrednost je večja od višine 

predplačila. 
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Izjava o dodeljenih sredstvih 

• Vsi upravičenec izpolnijo Izjavo vlagatelja o že dodeljenih javnih 

sredstvih za iste vrste upravičenih stroškov.  

Izpolnijo vsi upravičenec, ki so že prejeli oz. še niso prejeli 

nobenih javnih sredstev oz. so oddali vlogo za iste vrste 

upravičenih stroškov tudi na drugi JR.  

 

• Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske proizvode za pridobivanje energije ali energetsko 

učinkovitost (pomoč po pravilu de minimis) se izpolni Izjava 

upravičenca glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de 

minimis, da s tem ne bo presežena zgornja meja pomoči de 

minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.  
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Del naložbe, delno sofinanciranje 

• Če upravičenec kandidira za pridobitev sredstev za del naložbe, 

ki se nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, 

mora vlogi na javni razpis priložiti projektno dokumentacijo, iz 

katere je razvidno: 

- popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,  

- ločen popis del in stroškov, s katerim se prijavlja na javni razpis, 

- predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in 

stroškov ter popis še ne izvedenih del in stroškov.  

Ta del naložbe mora biti zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa 

upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo. 

 

• Upravičenec izpolni preglednico Popis del in stroškov, ki so nastali 

pred vložitvijo vloge na javni razpis - če to ni razvidno iz projektne 

dokumentacije.  
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Poslovni načrt 

• Poslovni načrt se ne zahteva za naložbe nosilcev majhnih kmetij.  

• Upoštevajo se podrobnejše vsebine iz Priloge 1 JR. 

• Izdelan mora biti za ekonomsko dobo naložbe. 

• Gospodarnost poslov. je enaka kot v poročilu za 2018 za AJPES 

(ni BON obrazca).  

• Razviden mora biti prispevek k horizontalnim ciljem, če se 

uveljavljajo merila  - naložbe so navedene v JR. 

• Pomembna je točna navedba proizvodnega obsega zaradi 

izpolnjevanja 80 % proizvodnih zmogljivosti KMG oziroma 

živilskega obrata obsega najkasneje v 36 mesecih od datuma 

zadnjega izplačila sredstev. Upoštevajo se vhodne surovine na 

ravni KMG ali obrata, v katerem se izvaja naložba. Upravičenec 

izpolni preglednico s podatki iz knjigovodstva ali iz drugih 

zahtevanih evidenc o načrtovani količini. 

• Podobno se izpolnijo preglednice o vhodnih surovinah za 

uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja. 
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Opis stanja, fotografije, skice 

• Če se naložba nanaša na ureditev enostavnega objekta v 

skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora predložiti 

opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča, na katerem 

se bo izvajala naložba.  

• Če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta, mora 

poleg dokazil iz prejšnje točke predložiti tudi dokumentacijo za 

pridobitev GD za nezahtevni objekt.  

• Če se naložba nanaša na nakup pripadajoče opreme objekta, 

mora predložiti fotografije objekta in prostora, v katerem bo 

oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru, v 

katerem bo oprema nameščena.  

• Če gre za naložbe v ureditev enostavnih ali nezahtevnih 

objektov z večjo uporabo lesa, mora predložiti tloris in prerez 

objekta z navedbo konstrukcijskih elementov objekta.  
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Merila 

• Merila za ocenjevanje vlog so za:  

- nosilce majhnih kmetij (sklop A),  

- nosilce kmetij in dopolnilnih dejavnosti - enostavne in zahtevne 

naložbe (sklop A), 

- s.p. ali pravne osebe - enostavne in zahtevne naložbe (sklop B) 

 

• Poudarek je na: 

-  ekonomskem vidiku naložbe (povečanje prihodka, ISD=interna 

stopnja donosnosti, ekonomski učinek javnih sredstev, 

gospodarnosti poslovanja) in 

- prispevku k horizontalnim ciljem (varovanje okolja, inovacije in 

podnebne spremembe) 

• Med vlogami, ki dosežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega 

možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število 

točk do porabe razpisanih sredstev. 
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Merila 

Ekonomski vidik naložbe  

a) Interna stopnja donosnosti – pri izračunu NSV se upošteva 5 % 

disk. stopnja, različno število točk za predelavo ali trženje, 

zadruge, socialna ali invalidska podjetja. 

b) Gospodarnost poslovanja za leto 2018, merilo postane obveznost, 

še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. 

c) Povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva za 

naložbe majhnih kmetij, merilo postane obveznost v dveh letih po 

zadnjem izplačilu sredstev.  

č) Ekonomski učinek javnih sredstev.  

Družbeno socialni vidik naložbe  

- Izobrazba upravičenca,  

- Upravičenec je socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga. 

Geografski vidik naložbe 

- Koeficient razvitosti občin - upošteva se naložba v občini. 

- Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih. 
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Merila 

Proizvodna usmeritev naložbe  

Merilo postane obveznost – ne velja za naložbe majhnih kmetij. 

a) Prednostni sektorji predelave - naložba se nanaša na obrat, v 

katerem se opravlja oziroma se bo opravljala predelava ali 

trženja: sadje (brez vina in oljk), zelenjava, žito ali prašičje meso.  

Upošteva se delež količine vhodnih surovin iz enega od teh 

sektorjev predelave ali trženja, ki bo pet let po zadnjem izplačilu 

sredstev.  

b) Vključenost v sheme kakovosti – naložba se nanaša kmetijsko 

gospodarstvo, ki je  ob vlogi vključeno v eno od shem kakovosti. 

Vključena je tudi zajamčena tradicionalna posebnost.   

Upravičenec mora imeti pet let po zadnjem izplačilu sredstev 

certifikat ali odločbo o oceni vina za katero je pridobil dodatne točke. 

Če je upravičenec zadruga ali OP mora imeti certifikat ali odločbo 

najmanj 50 % članov, katerih kmetijski proizvodi se tržijo v okviru te 

naložbe.  
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Merila 

Horizontalno in vertikalno povezovanje:  

• Upravičenec je član OP, zadruge, branžnih ali medbranžnih 

organizacij ali zadružne zveze s področja podprte dejavnosti. Ne 

upošteva se članstvo v društvih, KGZS, Obrtno podjet. zbornici. 

Prispevek k horizontalnim ciljem - razvidno je iz PN 

1. Varovanje okolja – namen se izkazuje z elaboratom:  

a) naložba v ureditev čistilnih naprav (ureditev bioloških in drugih 

čistilnih naprav). Upošteva se delež naložbe, 

b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo 

reciklirane vode za tehnološke namene. Upošteva se namen 

naložbe,  

c) naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 

meteorne vode. Zmanjšanje porabe vode je razvidno iz PN, podatki 

o porabi so v prijavnem obrazcu, 

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin. Upošteva se namen 

naložbe, 
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Merila 

d) zmanjševanje količine odpadkov. Upošteva se namen naložbe, 

e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične 

kulturne dediščine,   

f) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa  

- nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je v celoti 

zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov, 

- nadzemni del enostavnega ali nezahtevnega objekta je večinoma 

zgrajen iz lesenih konstrukcijskih elementov - vsaj 50 % 

prostornine vseh konstrukcijskih elementov  

Dokazilo je izris tlorisa in prereza objekta z navedbo konstrukcijskih 

elementov (računalniški ali prostoročni izris) v A3 formatu.  

Ni možno uveljavljati merila varovanja okolja (ureditev objektov z 

uporabo večjega deleža lesa), če to uveljavlja v okviru merila 

podnebne spremembe in prilagoditev nanje.  

 

 
45 



Merila 

2. Inovacije 

Z naložbo se uvaja nov ali izpopolnjen proizvod, ki ga upravičenec 

še ni proizvajal, ne upošteva se spremembe imena, pakiranja, oblike 

in kode proizvoda. Izkazuje se:  

- s patentom za nov ali izpopolnjen proizvod, 

- z licenco za nov ali izpopolnjen proizvod, 

- upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod 

je opisan v poslovnem načrtu. 

3. Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 

- a) naložbe v učinkovito rabo energije – delež naložbe predstavlja 

vsaj 25 % priznane vrednosti naložbe. Priloga je elaborat 

gradbene fizike ali energetski pregled,  

- b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov – delež 

naložbe predstavlja vsaj 25 % priznane vrednosti naložbe. Priloga 

je elaborat gradbene fizike ali energetski pregled. 

- c) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa. Kot točka 1. 
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Obvezne priloge k vlogi, dokazila na elektronskem nosilcu 

Priloge, brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev:  

• poslovni načrt, razen za naložbo nosilca majhne kmetije, 

• PZI ter popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, 

ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane 

z graditvijo objektov, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega 

ali manj zahtevnega objekta, 

• dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne 

objekte, če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta 

pogodba. 

 

• Priloge se lahko predložijo na elektronskem nosilcu.  
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Delež javne podpore 

1. Predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, končni proizvod 

predelave je kmetijski proizvod 

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se 

lahko poveča za:  

- 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih 

kmetijskih proizvodov (člani zadruge, skupine ali organizacije 

proizvajalcev – certifikat mora imeti vsaj 25 % članov), 

- 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,  

- 5 % za naložbe za naložbe v predelavo proizvodov, če je 

upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali, 

- 5 % za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima 

naslov na OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 % 

vseh kmetijskih zemljišč,  

- 10 % za naložbe, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija 

naložbe se nahaja na problemskih območjih, 

- 20 % za naložbe mladih kmetov. 
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Delež javne podpore 

Stopnje podpore ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov.  

 

2. Predelava kmetijskih proizvodov, končni proizvod je nekmetijski 

proizvod 

Najvišja stopnja javne podpore je glede na regijo (in izdajo odločbe 

o pravici do sredstev) do:  

     vzhod  zahod 

kmetije, mikro, mala podj.  45 %  30 % 

srednja podjetja   35 %  20 % 

velika podjetja    25 %   10 % 
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Delež javne podpore 

3. Naložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije ali za 

energetsko učinkovitost:  

a) Za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, končni 

proizvod predelave je kmetijski proizvod: 

Stopnja javne podpore je od 30 % do največ 50 % upravičenih 

stroškov naložbe. 

 

b) Za namen predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske 

proizvode: 

- stopnja javne podpore je od 30 % do največ 50 % upravičenih 

stroškov naložbe (PRP),  

- vendar pomoč po pravilu de minimis ne sme preseči 200.000 

EUR, ki jih je prejemnik po pravilu de minimis že prejel v 3 

koledarskih letih (Upravičenci naj preverijo pred vložitvijo vloge.)  
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Dodeljena pomoč 

 

• Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 evrov na vlogo.  

 

• Najvišji znesek javne podpore, ki jo upravičenec lahko pridobi v 

celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega 

ukrepa (nepovratna sredstva in finančni instrumenti):  

- kmetija, mikropodjetje največ 1,5 mio EUR.  

- mala podjetja največ 3 mio EUR,  

- srednje, veliko podjetje največ 5 mio EUR.   

 

 

 

51 



Diskontiranje javne podpore 

Državne pomoči se diskontirajo za naložbe v predelavo, če je: 

- končni proizvod nekmetijski proizvod (podpora na podlagi 

Uredbe 702/2014/EU, Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic 

za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje) in  

- se podpora izplača na podlagi več zahtevkov za izplačilo 

sredstev (predplačilo se šteje kot en zahtevek). 

 

• Pri izračunu se uporabi objavljena izhodiščna obrestna mera na 

spletni strani Ministrstva za finance (zadnja objavljena je -0,16 

%), ki se poveča za fiksno stopnjo 100 bazičnih točk (1 %). 

Referenčna obrestna mera 0,84 (pozitivna) se deli s 100. 

Stopnja obrestne mere (0,0084) se vključi v izračun neto 

sedanje vrednosti po formuli XNPV.  

• Diskontirana vrednost ne vpliva na izplačilo podpore temveč za 

obračun dodeljenih pomoči.  
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Označevanje 
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vse višina 

dodeljenih 

sredstev večja 

od 50.000 

evrov 

višina dodeljenih 

sredstev za naložbe 

v opremo večja od 

50.000 evrov 

naložbe v ureditev 

objektov oziroma 

nakup pripadajoče 

opreme večja od 

500.000 evrov 

spletna stran spletna stran spletna stran spletna stran 

  plakat ali 

obrazložitvena 

tabla 

plakat ali 

obrazložitvena tabla 

  

    nalepka nalepka 

      začasni pano do 3 

mesecev po zaklj. 

naložbe; nato stalna 

obrazložitvena tabla 



Zahtevki 

• Največje število zahtevkov za izplačilo sredstev: 

- en zahtevek za naložbe majhnih kmetij,  

- dva zahtevka za enostavne naložbe, 

- trije zahtevki za zahtevne naložbe.  

V to število se ne šteje zahtevek za predplačilo.  

• V primeru dveh ali več zahtevkov za izplačilo sredstev, mora biti 

zaključen del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko 

oziroma tehnološko celoto.  

• Če se naložba oziroma del naložbe uporablja pred vložitvijo 

zahtevka za izplačilo sredstev, se mora uporabljati v skladu z 

namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena.  
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Zahtevki 

• Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega 

zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg dela v višini 

najmanj:  

• 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter  

• 1,0 PDM v primeru zahtevnih naložb.  

• Če gre za upravičenca s kmetije, se pri ugotavljanju obsega dela 

upoštevajo vsi člani kmetije.  

• Če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov, upravičenec 

ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če strošek ni 

določen v katalogu stroškov, se zahtevku za izplačilo sredstev 

priloži tri tržno primerljive ponudbe. 

• Računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, se morajo 

glasiti na upravičenca.  
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Dokazila ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 

• Končne ponudbe, 

• Račun za navedeno naložbo, 

• Popis izvedenih del,  

• Izjava o neizterljivosti DDV – za zavode za namen naložbe, ki ne 

predstavlja ekonomske dejavnosti, 

• Fotografije – skrita vgrajena oprema, naložbe oz. dela naložbe, 

ki predstavlja zaokroženo tehnološko celoto,  plakata, nalepke, 

panoja, obrazložitvene table, 

• Javna naročila – če se upravičenec šteje za naročnika - kopijo 

celotne dokumentacije postopka izbire,  

• Račun s specifikacijo, dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme,  

• Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,  

• Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lesa iz lastnega gozda, 

• Izjava upravičenca glede izpolnjevanja splošnih pogojev, 
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Dokazila ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev 

• Izjava upravičenca o vključitvi naložbe v uporabo – ureditev 

enostavnih in nezahtevnih objektov, opreme, aparatov…, 

• Vpis živilskega obrata v register obratov, 

• Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 

• Certifikat o ekološki pridelavi oz. predelavi kmetijskih proizvodov, 

• Izjava o vgrajenem števcu toplotne ali električne energije, 

• Izjava o vgrajenem števcu vode ali števcu odpadne vode, 

• Izjava proizvajalca kurilne naprave, 

• Homologacija vozila - nadgradnja lastnih mobilnih prodajaln, 

• Dokazilo o obsegu dela - najmanj 0,5 PDM za enostavne 

naložbe ter najmanj 1 PDM za zahtevne naložbe - na kmetiji, 

skupni rabi naložbe članov zadruge, skupine ali org. proizv.,  

• Uporabno dovoljenje, 

• Projekt izvedenih del (PID) – lahko se predloži na elektronskem 

nosilcu. 
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Zaključek naložbe 

Kot zaključek naložbe se šteje: 

1. vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v: 

• ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma nakup in 

namestitev oziroma vgradnjo pripadajoče opreme, 

• nakup in namestitev namenskih aparatov za prodajo, 

• nakup mobilnih predelovalnih obratov, 

• ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov ter nakup opreme, 

• nakup opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete 

kmetijskih proizvodov; 

2. pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev 

manj zahtevnih in zahtevnih objektov; 

3. izdana homologacija za nadgradnje lastnih mobilnih prodajaln v 

skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.  

 

Pri naložbah v ureditev več objektov se kot del naložbe, ki 

predstavlja zaključeno vsebinsko ali tehnološko celoto, šteje 

ureditev posameznega objekta s pripadajočo opremo. 
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Obveznosti  

• Upravičenec mora najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 

izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 % proizvodnih zmogljivosti KMG 

ali obrata v katerem se izvaja naložba, načrtovanih v poslovnem 

načrtu. Upoštevajo se vhodne surovine za predelavo ali trženje 

kmetijskih proizvodov.  

 

• Če gre za škodni dogodek, ki se ne šteje za višjo silo (kraja in 

uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, požar 

in drugi škodni dogodki)  in ima lahko za posledico neizpolnitev 

obveznosti glede doseganja najmanj 80 % proizvodnih 

zmogljivosti, načrtovanih v PN, se obdobje za izpolnitev lahko 

podaljša za največ 24 mesecev od datuma nastanka tega 

škodnega dogodka.  
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Obveznosti  

• Če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil 

točke iz naslova meril prednostni sektorji predelave ali vključenost 

v sheme kakovosti, postanejo ta merila obveznosti še pet let po 

zadnjem izplačilu sredstev. 

• Za naložbe majhnih kmetij postane obveznost iz naslova merila za 

povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva v 

dveh letih po zadnjem izplačilu sredstev.  

• Upravičenec, ki je pravna oseba ali s.p. mora zagotavljati 

gospodarnost poslovanja, kot je opredeljena v PN, še 5 let po 

zadnjem izplačilu sredstev.  

• Če upravičenec ne izpolni obveznosti, mora v proračun RS vrniti 

del izplačanih sredstev. 

 

• Poročilo se vloži do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.   
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KGZS Ljubljana, 13. 2. 2019 

Hvala za vašo pozornost! 


