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Podukrep 4.2  
Podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

DARKO SIMONČIČ 
Nosilec podukrep 4.2 



Podukrep 4.2 - pravne podlage  

Pravna podlaga:  

- (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 razv. Uredbe Sveta 

(ES) št. 1698/2005 

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 

vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju,  

- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 

ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 2014, str. 

1) 

- Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za 

naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 

proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-

2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17-popravek, 

19/18 in 82/18) 
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Podukrep 4.2 – predmet podpore 

Cilj:  - izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge; 

 - dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom; 

 - večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov. 

 

Poudarek je na naložbah v smislu izpolnjevanja horizontalnih ciljev – vplivi na okolje, 

prilagajanje na podnebne spremembe in inovacije.  

 

Predmet podpore:  Podpora je namenjena naložbam 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. 

 

Pri podukrepu M4.2 niso možne kolektivne naložbe, podpiramo pa naložbe 

namenjene skupni rabi članov zadrug, skupin ali organizacij proizvajalcev. 

3 



Podukrep 4.2 - trženje 

 V skladu z Uredbo 702/2014/EU pomeni trženje kmetijskih proizvodov: 

- imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,  

- ponujati za prodajo,  

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

 

 Trženje kmetijskih proizvodov pomeni prodajo lastnih kmetijskih proizvodov in 

lastnih predelanih kmetijskih proizvodov primarnega proizvajalca ali predelovalca 

končnemu potrošniku. 

 Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za 

trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih 

prostorih: v prodajnih prostorih zadruge, na premičnih prodajnih stojnicah, v 

mobilnih prodajalnah za trženje, namenskih aparatih, na naslovu ali sedežu KMG 

ali pravne osebe, na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata.  

 Vlagatelj mora biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (RKG). Izjema velja 

za zadruge (če trži kmetijske proizvode svojih članov), kjer morajo biti v RKG 

vpisani njeni člani. 
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Podukrep 4.2 - vlagatelji 

Vlagatelj do podpore je lahko pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali 

trženjem kmetijskih proizvodov, in je:  

1. nosilec kmetije, 

2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 

3. samostojni podjetnik posameznik, 

4. zadruga, 

5. zavod, 

6. gospodarska družba. 

 

Preprečevanje dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja - vlagatelj v zadnjih dveh 

letih ni imel več kot 5 % lastniškega deleža v gospodarski družbi izvajalca naložbe 

oz. obratno. 
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Podukrep 4.2 - vlagatelji 

Po velikosti vlagatelja:  

Podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU. 

 

a) mikro, mala in srednja podjetja - MSP 

- mikro - kmetija: ima manj kot 10 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno 

bilančno vsoto, ki ne presegata 2 mio EUR, 

- malo: ima manj kot 50 zaposlenih ter katerega letni promet in/ali letna bilančna 

vsota ne presegata 10 mio EUR,   

- srednje:  manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR, 

in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov. 

b) veliko podjetje: ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki 

presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.  

 

Vlagatelj v vlogi izjavi ali je mikro, malo, srednje ali veliko podjetje.  
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Podukrep 4.2 – zahtevnost naložbe 

Zahtevnost naložbe 

 

Določene so skupine naložb, za katere veljajo različni pogoji in merila za 

izbor vlog:  

- enostavne naložbe do vključno 200.000 EUR skupne priznane vrednosti, 

pri čemer se kot ločena kategorija obravnavajo naložbe majhnih kmetij do 

50.000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe  ter  

- zahtevne naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe. 

 

7 



Podukrep 4.2 – upravičene naložbe 

Do podpore so upravičene naložbe v: 

- ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen 

predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, 

- ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme za 

namen skladiščenja, 

- ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter 

posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode (zmogljivost 

objektov vsaj 10 m3), ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob 

oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

- ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo 

električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za 

lastno porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna 

energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje energije iz sončnega vira 

in proizvodnjo bioplina, 

- ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev 

energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše 

opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno 

izolativnostjo; 

- nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu. 
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Podukrep 4.2 – upravičene naložbe 

Za predelavo tudi naložbe v:  

- nakup nadgradnje in opreme mobilnega predelovalnega obrata   

- obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov, drugih neživilskih surovin.  

Za trženje tudi naložbe v: 

- ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,  

- nadgradnje lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme,  

- nakup namenskih aparatov za prodajo ter  

- opremo prevoznega sredstva za namen dostave in ohranjanja kvalitete 

kmetijskih proizvodov.  
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Podukrep 4.2 – proizvodnja energije 

 Podpira se proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe obrata, če so del 

naložbe v ureditev objektov in energija ni namenjena prodaji. 

 Proizvodnja električne ali toplotne energije je iz biomase (lesna biomasa), 

energije vetra, energije vode ter geotermalne energije.  

 Za naložbe v pridobivanje toplotne ali toplotne in električne energije iz biomase, 

uporaba žit in drugih poljščin, bogatih s škrobom, sladkorjem in oljnic ni 

dovoljena.  

 Ne podpira se proizvodnje bioplina in električne energije iz sonca.   

 Če se pridobivanje električne ali toplotne energije nanaša na pridobivanje 

energije v ločenem objektu, se to šteje kot del objekta, če se proizvedena 

energija dovaja izključno v ta objekt. 
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POZOR! Če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 

proizvode, se sredstva za naložbe v energetsko učinkovitost in OVE dodelijo po 

pravilu de minimis (Ur. 1407/2013/EU). 



Podukrep 4.2 – energetska učinkovitost 

 

Energetska učinkovitost:  

Pri naložbah v ureditev ali obnovo objektov je potrebno priložiti: 

a) energetski pregled skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in 

vsebino energetskega pregleda, če gre za naložbo v nakup opreme v objekt ali 

rekonstrukcijo nezahtevnih objektov, 

b) elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah v 

skladu s predpisi s področja graditve objektov, če gre za zahteven ali manj 

zahteven objekt. 

 

Pri naložbah v opremo namenjeno učinkoviti rabi energije je iz dokumentacije k 

naložbi razvidno upoštevanje minimalnih standardov za energetsko učinkovitost kot 

jih določajo predpisi.  
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Podukrep 4.2 - upravičeni stroški 

Upravičeni stroški so: 

a) stroški ureditve ali obnove objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških 

delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 

montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 

opravljenih del); 

b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z 

laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT); 

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa vlagatelja, če 

gre za: 

 če gre za upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec DD, ki ni nosilec kmetije, 

 gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca iz 

prejšnje alineje in 

 gre za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov. 

!! Priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalogu stroškov in ne sme 

presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe; 

d) splošni stroški – do 10 % upravičenih stroškov naložbe - po 1. januarju 2014. 
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Podukrep 4.2 - opredelitev višine stroškov 

 Upoštevajo se zgornje višine upravičenih stroškov iz priloge. 

- Za stroške, ki so navedeni v prilogi, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno 

ponudbo.  

- Če vlagatelj v vlogi uveljavlja višje stroške, kot so v prilogi, se upoštevajo najvišje 

priznane vrednosti iz priloge.  

- Če vlagatelj v vlogi uveljavlja nižje stroške kot so v prilogi, se upoštevajo vrednosti iz 

predložene ponudbe.  

 V katalogu stroškov, kjer so navedena novogradnje objektov s pripadajočo 

opremo, so vključena gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki vključujejo 

vgrajeno opremo (kot na primer elektro instalacije, vodovodna napeljava itd.).  

 Priznani stroški v katalogu stroškov se nanašajo ureditev enoetažnih objektov. 

 Če stroški niso določeni v katalogu stroškov (oprema, naprave) oziroma se 

naložba nanaša na ureditev dvo ali več etažnih objektov, mora upravičenec k 

vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Upošteva 

se vrednost ponudbe z najnižjo ceno. 
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Podukrep 4.2 – upravičeni splošni stroški 

Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 

naložbe:  

- plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,  

- stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,  

- stroški izdelave poslovnega načrta (pri majhnih naložbah je vloga),  

- plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno 

s stroški za študije izvedljivosti,  

- stroški geodetskih del in stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,  

- stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na 

njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe, 

- stroški informiranja in obveščanja javnosti ter  

- stroški sodnega tolmača, če je potrebno.  
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Podukrep 4.2 – 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, 

- DDV, razen če DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV,   

- obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij, 

- upravne takse, 

- stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, 

licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in znamk, 

- drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, 

- nakup dostavnih in servisnih vozil, 

- ureditev klavnic in nakup pripadajoče opreme nad 1.000 GVŽ letno, 

- proizvodnja bioetanola in biodizla, 

- stroški nakupa rabljene mehanizacije in opreme, 

- naložbe v prodajo iz drugih kmetij dopolnilne dejavnosti prodaja. 
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Podukrep 4.2 – bistveni pogoji 

 enostavna ali zahtevna naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje z ISD 

naložbe, ki se izračuna v skladu s prilogo 4 te uredbe in mora biti pozitivna; 

 če gre za enostavne in zahtevne naložbe mora vlagatelj predložiti poslovni načrt, v 

katerem izkaže: 

 ekonomsko upravičenost naložbe iz prejšnje točke in 

 prispevek naložbe k horizontalnim ciljem iz drugega pododstavka šestega odstavka 

5. člena Uredbe 1305/2013/EU. Vrste naložb, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, 

se določijo z javnim razpisom; 

 poslovni načrt mora vsebovati sestavine, določene v prilogi 4 te uredbe, in mora biti 

izdelan za ekonomsko dobo naložbe, vendar najmanj za obdobje petih let od datuma 

vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 
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Podukrep 4.2 – bistveni pogoji 

 poslovni načrt mora za: 

a) zahtevne naložbe temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza 

poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 

1. januarja do 31. decembra; 

b) enostavne naložbe temeljiti na: 

− dejanskih prihodkih in odhodkih iz zadnjega izkaza poslovnega izida oziroma iz 

zadnjih standardnih rezultatov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra ali 

− na pokritju, opredeljenem v prilogi 5 te uredbe; 

 ne glede na drugo alinejo pod b) prejšnje točke poslovni načrt ne sme biti izdelan na podlagi 

pokritja, če upravičenec ali član kmetije v letu pred oddajo vloge na javni razpis vodi 

knjigovodstvo v skladu s prvo alinejo pod b) prejšnje točke; 
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Podukrep 4.2 – bistveni pogoji 

 če gre za naložbe majhnih kmetij, mora vlagatelj za namen ugotavljanja ekonomske 

upravičenosti naložbe v prijavnem obrazcu navesti stanje kmetijskega gospodarstva pred in 

po naložbi; 

 pri naložbah v zbiranje vode morajo imeti objekti za shranjevanje vode zmogljivost vsaj 

10 m3; 

 naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na: 

 kmetijske proizvode vlagatelja, ki mora biti vpisan v RKG. Če je vlagatelj zadruga, 

skupina ali organizacija proizvajalcev, se upoštevajo kmetijski proizvodi članov zadruge, 

skupine ali organizacije proizvajalcev, ki so vpisani v RKG, 

 predelane kmetijske proizvode iz lastne predelave vlagatelja; 

 če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje in se naložba ne 

nanaša na ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki 

urejajo graditev objektov, je treba vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali 

sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben; 

 upravičenec lahko na javni razpis vloži več vlog oziroma ob javnem razpisu, ki je razdeljen na 

več sklopov, več vlog na posamezen sklop. 
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Podukrep 4.2 – bistveni pogoji 

 pri nakupu in postavitvi aparatov za trženje kmetijskih proizvodov na nepremičnini, ki ni v lasti 

upravičenca, je treba k vlogi na javni razpis priložiti overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali 

stavbni pravici na tej nepremičnini za najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe in 

soglasje lastnika nepremičnine, da dovoljuje namestitev aparata, če to ni vključeno v 

pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici; 

 če je lastnik nepremičnine pravna oseba javnega prava, mora k vlogi na javni razpis priložiti 

enoletno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici, ki vključuje klavzulo o možnosti 

podaljšanja veljavnosti pogodbe za najmanj pet let po predvidenem zaključku naložbe; 

 če je upravičenec pravna oseba, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predelave ali 

trženja kmetijskih proizvodov, povezane z naložbo; 

 pri enostavni in zahtevni naložbi mora upravičenec, ki ni veliko podjetje, 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 letne 

bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM; 

 upravičenec, ki je veliko podjetje, mora v skladu s 1. delom Smernic za kmetijstvo, 

gozdarstvo in podeželje za naložbe, povezane s predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske, v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali 

alternativni projekt oziroma dejavnost, in predložiti dokumentarna dokazila v podporo 

obratnem hipotetičnem scenariju, opisanem v vlogi; 
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Podukrep 4.2 – bistveni pogoji 

 Če gre za naložbe v OVE ali energetsko učinkovitost v povezavi z naložbami v predelavo 

kmetijskih v nekmetijske proizvode, mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti: 
– pisno izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih 

in v tekočem koledarskem letu, 

– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim 

zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po predpisih, ki 

urejajo državne pomoči, 

– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje. Če gre za enotno podjetje, se navedejo podjetja, ki so z upravičencem 

povezana. 

 Upravičenec, ki je nosilec kmetije, mora vložiti zbirno vlogo. Če gre za upravičenca, ki je 

nosilec DD, ki ni nosilec kmetije, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije. 

 Oddaja zbirne vloge ni obvezna za upravičenca, ki ima v uporabi do 1 ha kmetijskih površin 

in vzreja samo čebele ter uveljavlja podporo za naložbo povezane s čebelarsko dejavnostjo, 

vendar pa mora imeti vlagatelj urejene podatke v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG. 

 Obseg prispevka v naravi v obliki lastnega dela ne sme biti večje od 40 odstotkov upravičene 

vrednosti naložbe in presegati obsega dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga je 

upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis oziroma v poslovnem načrtu. Vrednost lastnega 

dela ne sme preseči urnih postavk, določenih z javnim razpisom. 

 Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega lesa lahko upravičenec uveljavlja, če ima 

odločbo o poseku, ki jo izda ZGS v skladu s predpisom, ki ureja gozdove, pri čemer vrednost 

žaganega lesa ne sme preseči vrednosti, določene z javnim razpisom. 
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Podukrep 4.2 – merila 

Ekonomski vidik naložbe: povečanje prihodka, interna stopnja donosnosti, 

ekonomski učinek javnih sredstev 

Družbeno socialni vidik upravičenca: izobrazba upravičenca, socialno ali invalidsko 

podjetje 

Geografski vidik naložbe: lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih, 

koeficient razvitosti občin (upošteva se naložba v občini, koeficienti so v prilogi)  

Proizvodna usmeritev naložbe:  

 prednostni sektorji predelave -  prevladujoča naložba v vsaj enega od sektorjev: 

sadje, zelenjava, žita in prašičje meso  

 vključenost v sheme kakovosti - certifikat za proizvode iz shem kakovosti ali 

odločba o oceni vina za vino z zaščitenim GP 

Horizontalno in vertikalno povezovanje: vključenost v proizvodno sodelovanje in 

povezovanje – član SP ali OP, branžnih in medbranžnih organizacij 

Prispevek k horizontalnim ciljem - to je razvidno iz PN 
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Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov 

najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki 

dosežejo višje število točk do porabe razpisanih 

sredstev. 



Podukrep 4.2 – delež podpore 

Delež podpore: 

Stopnja javne podpore znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ki se 

lahko poveča za:  

- 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih 

proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma 

predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s 

certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v 

predelavo kmetijskih proizvodov, 

- 5 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki imajo naslov na OMD območjih in 

izvajajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, 

- 5 odstotnih točk  za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,  

- 5 odstotnih točk za naložbe v mesno ali mlečnopredelovalne obrate 

upravičencev, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali 

- 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, ki se izvedejo na problemskih 

območjih,  

- 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov 

 

vendar pa ne sme presegati 50 %.  
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Podukrep 4.2 – delež podpore 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, veljajo omejitve najvišje 

stopnje javne podpore glede na regijo in velikost podjetja.  

 

    vzhod  zahod  

mikro in mala podjetja, kmetije do 45 %    do         30 % 

srednja podjetja                do 35 %   do          20 % 

velika podjetja   do 25 %   do         10 % 
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Podukrep 4.2 – delež podpore 

Višina podpore:  

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 evrov na vlogo.  

Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega 

ukrepa  pridobi:  

 do vključno 1.500.000 evrov javne pomoči - kmetije in mikropodjetja 

 do vključno 3.000.000 evrov javne pomoči – mala podjetja, 

 do vključno 5.000.000 evrov javne pomoči – srednja in velika podjetja.    

 

Možna so predplačila 30 %, za kar je potrebna bančna garancija. 

  

24 

73,8 mio 



Podukrep 4.2 – povečanje okoljske učinkovitosti 

Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti (5 odstotnih točk višja 

stopnja podpore), so: 

- ureditev čistilnih naprav, 

- tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo 

reciklirane vode za tehnološke namene, 

- ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode, 

- reciklaža in uporaba odpadnih surovin, 

- zmanjševanje količine odpadkov, 

- ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa. 
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Podukrep 4.2 – obvezne priloge k vlogi 

Obvezne priloge, brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev: 

 poslovni načrt, 

 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 v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev objektov,  

 dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, če se 

naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja 

graditve objektov. 
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Podukrep 4.2 – zahtevki 

• Število zahtevkov za izplačilo sredstev: 

- en zahtevek za naložbe majhnih kmetij 

- dva zahtevka za ostale enostavne naložbe 

- trije zahtevki za zahtevne naložbe.  

• V primeru dveh ali več zahtevkov, mora biti zaključen del naložbe, ki predstavlja 

zaključeno vsebinsko oz. tehnološko celoto. 

• V primeru naložb, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi 

ne more več preveriti, je treba ob zahtevku priložiti fotografijo vgrajene opreme v 

času vgradnje ter tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje. 

• Če je strošek naložbe določen v katalogu stroškov, mora upravičenec ob 

zahtevku za izplačilo sredstev predložiti račun. Če strošek ni določen v katalogu 

stroškov, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tri primerljive ponudbe, 

razen če se naložba izvaja na podlagi ponudbe, ki je bila priložena vlogi na javni 

razpis.  

• Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki 

ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira 

sofinanciranja. 

• Zahtevek za predplačilo se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. 
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Podukrep 4.2 – pogoji ob vlaganju zahtevka za izplačilo 

Upravičenec mora poleg pogojev iz 102. in 103. člena te uredbe ob zadnjem zahtevku za 

izplačilo sredstev izpolniti zlasti naslednje pogoje: 

 predložiti izjavo o vključitvi naložbe v uporabo (ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov 

oziroma nakup in namestitev oz. vgradnja pripadajoče opreme, nakup in namestitev 

namenskih aparatov za prodajo, nakup mobilnih predelovalnih obratov, opreme za namen 

dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov, ipd.) 

 živilski obrat mora biti vpisan v register obratov v skladu s pravilnikom, ki ureja registracijo 

in odobritev obratov na živilskem področju. 

 Upravičenec iz 1. in 2. točke prvega odstavka 30. člena uredbe mora ob vložitvi zadnjega 

zahtevka za izplačilo sredstev za naložbo, ki je povezana z opravljanjem dopolnilne 

dejavnosti, priložiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

 Imeti mora certifikat o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov v skladu s predpisom, ki 

ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, če uveljavlja višjo stopnjo 

podpore v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 41. člena te uredbe. 

 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 

najmanj 1 PDM v primeru zahtevnih naložb. Če gre za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega 

odstavka 30. člena te uredbe, se pri ugotavljanju obsega dela upoštevajo vsi člani kmetije. 

 Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ tri zahtevke za izplačilo sredstev. 
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Podukrep 4.2 – katalog kršitev in sankcij  

 Upravičenec mora najkasneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila 

sredstev izpolniti vsaj 80 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v 

poslovnem načrtu, pri čemer se upoštevajo vhodne surovine za predelavo ali 

trženje kmetijskih proizvodov.  

 Če je upravičenec (nosilec kmetije, s.p. ali pravna oseba) pri ocenjevanju vloge 

na javni razpis za enostavne in zahtevne naložbe pridobil točke iz naslova meril 

- prednostni sektorji predelave, 

- vključenost v sheme kakovosti, 

postanejo ta merila obveznosti upravičenca še pet let po zadnjem izplačilu 

sredstev. 

 Nosilec majhne kmetije mora obveznost iz merila Povečanje prihodka iz 

poslovanja majhne kmetije, izpolniti najpozneje po preteku dveh koledarskih let 

po zadnjem izplačilu sredstev.  

 Upravičenec, ki je pravna osebe ali s.p., mora zagotavljati gospodarnost 

poslovanja  kot je opredeljena v poslovnem načrtu še pet koledarskih let po 

zadnjem izplačilu sredstev.  

Če upravičenec ne izpolni obveznosti, mora v proračun RS vrniti del ali vsa 

izplačana sredstva. 
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HVALA ZA POZORNOST!  
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