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Odobrena in izplačana sredstva po ukrepih PRP– stanje na dan 31. 12. 2018 

ukrep 

 

št. javnih 

razpisov 

 

odobrena 

sredstva 

(€) 

izplačana sredstva 

(€) 

Ukrep M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja javna naročila  cca. 2,3 mio cca. 1.04 mio 

Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za 

zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah  

 javna naročila  cca. 4,9 mio cca. 825.000 

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila  3  cca. 2,5 mio cca. 568.000 

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva       

M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 9 84,8 mio 33,9 mio 

M4.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 4 25,7 mio 8,7 mio 

M4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali 

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 7 21,2 mio 7,5 mio 

Ukrep M6 - Razvoj kmetij in podjetij        

M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 4 30,8 mio 21,5 mio 

M6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 1 19,7 mio 13,8 mio 

M6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti še ni bilo objave / / 

Ukrep M7 - Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih še ni bilo objave  / /  

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 

preživetje        

M8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč 

in katastrofičnih dogodkov 2 1,93 mio 1,89 mio 

M8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 

gozdnih proizvodov 4 18,6 mio 9,08 mio 

Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev  1     

Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila  zbirna vloga 144,4 mio 111,9 mio 

Ukrep M11 - Ekološko kmetovanje  zbirna vloga 45,1 mio 35,3 mio 

Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami  zbirna vloga 167,8 mio 161,5 mio 

Ukrep M14 - Dobrobit živali  Zbirna vloga 21,9 mio 17,7 mio 

Ukrep M16 - Sodelovanje  4 3,2 mio 

Ukrep M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost)  / 27,9 mio 4,07 mio 

SKUPAJ   639.112.163 442.547.815 
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 NAMEN PODPORE: pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v 

kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom 

gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna. 

 

 

 UPRAVIČENCI: do podpore so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, 

predavanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa znanja in so ustrezno usposobljeni. 

 

 Podukrep je namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK) in Dobrobit živali (DŽ). Prav tako 

je podpora namenjena usposabljanjem na številnih drugih področjih, ki so pomembna za ciljne skupine, npr. 

trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, predelava itn. Usposabljanja lahko vključujejo 

teoretični in praktični del. Posebna ciljna skupina so mladi kmetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe  

informiranja (Podukrep 1.2) 

4 

 NAMEN PODPORE: pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v 

kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom 

gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna. 

 
 UPRAVIČENCI: Podukrep je namenjen praktičnemu usposabljanju, ki temelji na prikazu 

uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev in praks. Do podpore so upravičene tudi 

druge dejavnosti širjenja informacij ter investicije povezane z izvedbo demonstracijskega 

projekta. 

 

Vsebine teh projektov bodo s praktičnimi prikazi prispevale k višji ravni znanja zlasti na 

tehnološkem, gospodarskem in okoljskem področju. 
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 NAMEN PODPORE: Izboljšati specifična znanja in informiranost subjektov, ki si želijo ali so 

se že vključili v ukrepe KOPOP, EK in DŽ. 

 
UPRAVIČENCI: do podpore so upravičeni subjekti javnega ali zasebnega prava, ki zagotovijo 

storitev svetovanja kmetijskim gospodarstvom in so za to ustrezno usposobljeni. 

Svetovanje je za udeleženca brezplačno. 

 
Podukrep je namenjen izvajanju svetovanj za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri ukrepih EK, 

KOPOP in DŽ. V okviru tega podukrepa so tako podprta individualna svetovanja za: 

 

• izdelavo programa dobrobit živali, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrep DŽ; 

• izdelavo programa aktivnosti, ki je eden izmed pogojev, potrebnih za vstop v ukrepa KOPOP 

in EK; 

• izdelavo individualnega načrta preusmeritve kmetijskih gospodarstev iz konvencionalne v 

ekološko pridelavo, ki je obvezen za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ukrep EK; 

• izvedbo obveznega individualnega svetovanja za upravičence, vključene v ukrepa EK in 

KOPOP, vsaj enkrat v času trajanja obveznosti. 
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 NAMEN PODPORE: dodelitev podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti 

 
(Upravičencem bodo povrnjeni stroški, nastali zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti, letni 

prispevki za sodelovanje v njej in pregledi, potrebni za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.) 

 

 PREDVIDENA OBJAVA: november 2019* 

 
 UPRAVIČENCI: 

•kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so 

prijavljena v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz 

upravičene sheme kakovosti.  

 

Individualna prijava na javni razpis je primerna za sheme ekološka pridelava in predelava ter integrirana 

pridelava, kjer je možno le individualno certificiranje.  

Individualna prijava na javni razpis je priporočljiva tudi v primeru KMG, ki npr. del mleka prodajo 

mlekarnam, preostanek mleka pa v okviru registrirane dopolnilne dejavnosti predelajo v mlečne izdelke, s 

katerimi so prijavljeni v sheme kakovosti.  

 

•pravne osebe (npr.: organizacije proizvajalcev, zadruge, mlekarne, klavnice, mesno-predelovalni obrati), 

ki so prijavile vsaj 3 KMG za upravičeno shemo kakovosti oz. za določen proizvod iz upravičene sheme 

kakovosti. 

 

*Objava v predvidenem terminu bo v primeru pravočasnega zaključka postopka notifikacije nacionalne 
sheme kakovosti »izbrana kakovost«, glede na zahtevo Direktive (EU) št. 2015/1535 
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 NAMEN PODPORE: podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi 

kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, 

namakalni sistemi ter ureditev trajnih nasadov) 

 

 PREDVIDENA OBJAVA: november 2019 

 

 NAMEN PODPORE: podpora namenjena naložbam v individualne in kolektivne naložbe kmetijskih 

gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov  

 

 

 

 

 

 UPRAVIČENCI: vsa kmetijska gospdarstva ne glede 

na pravno obliko.   
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 NAMEN PODPORE: podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za:  

• - ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, 

• - ureditev skladiščnih kapacitet, 

• - ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno 

uporabo vode, 

• - ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije, 

• - nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov. 

 

 

 

 

 

 

 UPRAVIČENCI: Upravičenci so kmetije, 

samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske 

družbe, zadruge in zavodi.  

 

 Do sedaj so bili objavljeni 4 javni razpisi v skupni 

vrednosti 60 mio EUR.  
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 NAMEN PODPORE: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni 

več uporabnikom 

 Financira se posodobitev črpališč, menjava črpalk, menjava cevovodov, vzpostavitev 

vodnega vira, menjava hidrantov, nakup števcev...  

 UPRAVIČENEC: fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili 

za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov (vlagatelj je ena fizična ali pravna 

oseba) 

 KLJUČNA DOKUMENTACIJA: pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema 

(izda jo MKGP), pravnomočno vodno dovoljenje (izda Direkcija RS za vode), s 

posodobitvijo namakalnega sistema se morajo strinjati lastniki zemljišč, ki imajo v lasti 

več kot 50 % površin na območju namakalnega sistema, elaborat o najmanj 15 % 

potencialnem prihranku vode glede na obstoječe stanje 

 STOPNJA SOFINACIRANJA: 100 % upravičenih stroškov  
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 NAMEN PODPORE: izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 

uporabnikom 

 Financira se izgradnja namakalnega sistema (črpališče, trafo postaja, cevovod 

vključno do hidranata na ravni posameznega uporabnika) vključno z 

vzpostavitvijo vodnega vira.  

 UPRAVIČENCI: fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč 

pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema (vlagatelj je ena fizična ali 

pravna oseba) 

 KLJUČNA DOKUMENTACIJA: pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega 

sistema (izda jo MKGP), pravnomočno vodno dovoljenje (izda Direkcija RS za 

vode) ter izveden postopek predhodne presoje ali presoje vplivov na okolje 

(izda ARSO)  

 STOPNJA SOFINACIRANJA: 100 % upravičenih stroškov  
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 NAMEN PODPORE: dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete 

 

 UPRAVIČENEC: 

• mladi kmet, ki je edini nosilec 

kmetijskega gospodarstva,  

• družba z enim družbenikom, ki je 

nosilka kmetijskega gospodarstva in v 

kateri je mladi kmet edini družbenik in 

poslovodja ter  

• samostojni podjetnik posameznik, ki 

je kot mladi kmet nosilec kmetijskega 

gospodarstva.  
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• Vzpostavitev finančnih instrumentov predvidena konec leta 2019 

• Trenutno potekajo usklajevanja z Evropskim investicijskim skladom 

(EIF) 

• Podpora v obliki garancij za bančne kredite, ki jih bodo dodeljevale 

banke podjetjem (MSP ali velika podjetja), ki delujejo v kmetijstvu ali na 

podeželju oziroma fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno 

dejavnost na kmetiji 

• Prednosti garancij: 

 Zmanjšanje maksimalne ravni zavarovanja, ki jo od prejemnika zahteva 

komercialna banka 

 Zmanjšanje obrestne mere, ki je zahtevana pri posojilu (v primerjavi s 

posojilom, ki nima koristi od garancije) 

 Stroški garancije potencialno pod tržnimi pogoji; 

 Možnost za obdobje odloga, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi 

trg finančnih posrednikov 
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Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa za leto 2018  
(Podukrep 8.6) 
 

 NAMEN PODPORE: naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, 

predindustrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega 

obsega  (žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, 

iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, 

sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi 

ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, 

briketov ali drv za energetsko rabo) 

 

 UPRAVIČENCI:  

• gospodarske družbe,  

• zadruge, 

• samostojni podjetniki posamezniki ter 

• nosilci kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo.  
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Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev  v kmetijskem in gozdnem sektorju 

 (Podukrep 9.1) 

 PREDVIDENA OBJAVA: maj 2019 

 

 NAMEN PODPORE: Podpiramo skupni nastop primarnih proizvajalcev na trgu, 

vzpostavitve skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dvig kakovosti proizvodov, 

skupno trženje in promocijo ter povečanje stroškovne učinkovitosti proizvodnje.  

 

 PREDHODNE AKTIVNOSTI: Ministrstvo opozarja, da je predhodno potrebno v 

ločenem postopku pridobiti priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev. 

 

 Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej 

vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo 

za pridobitev podpore na javni razpis.  

 

 Pogoje za priznanje urejajo različni pravilniki o priznavanju skupin ali organizacij 

proizvajalcev.  
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 Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v 

skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezani v 

pravno osebo ali del pravne osebe ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje. 

Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije 

ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te 

skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje.  
 

 Višina podpore za posamezno leto enaka 10 % VTP (vrednosti tržne proizvodnje) 

za koledarsko leto priznanja (v naslednjih letih 9 %, 8 %, 7 %, 6 %), vendar letno 

največ 50.000 EUR za OP in 25.000 EUR za SP 
 

 Na Pretekli razpis prejete 3 vloge – 1 za OP in 2 SP 
 

 Sektorske intervencije so v strateškem načrtu 2021-2027 obvezne za sektor 

Sadje & Zelenjava, pri čemer izvajanje izključno prek OP! 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

16 

 
 
Ukrep Sodelovanje 
 
 
 

V okviru ukrepa Sodelovanje so objavljeni javni razpisi pri vseh 4 podukrepih, od tega pri 

podukrepih 16.2 in 16.5 za izvedbo projektov EIP in pilotnih projektov ter pri podukrepu 16.4 za 

vzpostavitev kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov: 

16.2 - Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi  

16.5 - Okolje in podnebne spremembe 

16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim 

varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o 

okolju in hrani 

 PREDVIDENA OBJAVA : september 2019* 

 PREDVIDENA OBJAVA : september 2019* 

 EIP projekti so obširnejši projekti, ki trajajo 36 mesecev, podpora od 75.000 € do vključno 

350.000 € (45.000 € do vključno 250.000 € za projekte EIP pri podukrepu Okolje in 

podnebne spremembe). 

 Pilotni projekti so projekti manjšega obsega in lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev, 

podpora od 15.000 € do vključno 75.000 € (5.000 € do vključno 45.000 € za pilotne projekte 

pri podukrepu Okolje in podnebne spremembe). 

 Stopnja javne podpore do 100 % vrednosti upravičenih stroškov. 

 
*Objava v predvidenem terminu bo v primeru ostanka sredstev po 2. javnem razpisu. 
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• NAMEN PODPORE: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih 

skupin (LAS-ov). Sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju operacij 

sodelovanja LAS.  

• Vrste upravičenih operacij: 
– Izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS 

– Razvoj in trženje storitev in proizvodov 

– Promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij 

– Vključevanje ranljivih skupin 

– Organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme 

– Oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov 

– Kolektivne okoljske operacije 

 

  UPRAVIČENEC: LAS ali LAS v sodelovanju s člani LAS 
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• Cilj Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 

kmetijstva in živilstva do leta 2020 je: 55.000 ha kmetijskih zemljišč in 5.000 KMG 

vključenih v ekološko kontrolo 

 

• Leta 2018: 48.668,3 ha in 3.741 KMG (neuradni podatki) 

 

• Počasi se približujemo zastavljenemu cilju! 

 

• Število pridelovalcev se vsako leto veča, k čemur prispevajo podpore za ekološko 

kmetovanje. V PRP 2014-2020 je za ukrep EK namenjenih 65,3 mio EUR 

 

• Glavni razlog za počasen razvoj ekološkega kmetijstva je slaba organiziranost in 

povezanost.  

 

• Težava - veliko ekološko rejenih živali se zakolje in proda kot konvencionalne.  

 
 

 

   EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
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PROMOCIJA       Aktivnosti v 2019  (1) 

 
 

 3-letna kampanja „Naša super hrana“ je v zaključni fazi (mleko, 

meso, shema izbrana kakovost).  

     Zadnji val kampanje bo potekal od marca do junija 2019 (648.300€).  

 

 V 2. polovici 2019 načrtujemo izvedbo splošne promocije shem 

kakovosti: 

 izbrana kakovost  

 EKO pridelava 

 

 AKTRP trenutno izdaja odločbe za plačilo prispevka za promocijo za 

sektor sadja (20 €/ha intenzivnega sadovnjaka) 

 

 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

PROMOCIJA       Aktivnosti v 2019   (2) 

 

Na podlagi sprejetega Strateškega načrta promocije 2019-2025 MKGP 

pripravlja: 

 odredbi o vključitvi mleka in mesa v program promocije 2019-2021 

 uredbi o plačilu prispevka za sektor mleka  in mesa 

 odredbo o programu promocije mleka in mesa 2019-2021, ki bo 

podlaga za: 

 priglasitev sheme državne pomoči pri EK za promocijo mleka in  

mesa 2019-2021 

 

Meritve kažejo uspešnost kampanje : (vir: Valicon, jesen 2018) 

 72% vprašanih prepozna znak IK in pozna njegov pomen (podvojen delež glede 

na 2016) 

 Veča se delež tistih, ki jasno razločujejo med mesom in mlekom z znakom 

IK in tistim brez znaka 
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