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Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove 
mehanizacije in opreme za se čnjo in spravilo lesa iz PRP 

2014-2020 za leto 2021



Pravne podlage

• Uredba o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva ter pod ukrepa
Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, m obilizacijo
in trženje gozdarskih proizvodov ter podukrepa podpora za n aložbe v
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti iz Program a razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradn i list RS, št.
104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 - popr., 19/18, 82 /18, 89/20, 152/20
in 121/21)

• Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020



Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in
opreme za se čnjo in spravilo lesa ter pove čanje ekonomske
vrednosti gozdov .



Razpisana sredstva

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 10.000.000 EUR od 
tega:

• za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, agrarne 
skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih in skupine 
lastnikov gozdov (sklop A) skupno 6.000.000 EUR in sicer za

• enostavne naložbe skupno 5.000.000 EUR
• zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR

• za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in skupine 
proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B ) skupno 4.000.000 EUR 
in sicer za:

• enostavne naložbe skupno 2.000.000 EUR
• zahtevne naložbe skupno 2.000.000 EUR

Naložbe se glede na velikost delijo na:
• enostavne naložbe , katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis ne 

presega 100.000 EUR priznane vrednosti naložbe,
• zahtevne naložbe , katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis 

presega 100.000 EUR priznane vrednosti naložbe. 



Upravi čenec

INDIVIDUALNE NALOŽBE

• lastnik oziroma zakupnik gozda,

• pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma
zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti
registrirano dejavnost pod šifro 02.200 - sečnja oziroma 02.400 - storitev za
gozdarstvo,

• agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v
skupni lastnini gozdno zemljišče.

KOLEKTIVNE ALI SKUPINSKE NALOŽBE (skupen nakup in skupna raba
naložbe)

• skupina proizvajalcev s področja gozdarstva

• skupina lastnikov gozdov



Upravi čenec

Skupina proizvajalcev s področja gozdarstva

• Skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi, priznana po
Pravilniku o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list
RS, št. 23/18 in 46/19)

• Na MKGP se odda vloga, skupina se prizna in vključi v evidenco



Upravi čenec

Skupina lastnikov gozdov

• Skupina lastnikov gozdov je partnerstvo dveh ali ve č fizi čnih oseb , ki so
lastniki, solastniki ali zakupniki gozdnih zemljišč, vzpostavljeno s pogodbo
o sodelovanju pri naložbi .

• Član skupine lastnikov gozdov na dan oddaje vloge na javni razpis ne sme
imeti v lasti, solasti ali zakupu več kot 70 % vseh gozdnih zemljiš č, ki jo
imajo v lasti, solasti ali zakupu vsi člani skupine lastnikov gozdov skupaj.

• Vsak član skupine lastnikov gozdov za izvedbo kolektivne naložbe prispeva
skupaj dogovorjeni finan čno ovrednoten prispevek , pri čemer prispevek
nobenega od članov ne sme presegati 70 % skupnega prispevka te
skupine lastnikov gozdov k naložbi, kar je razvidno iz pogodbe o
sodelovanju pri naložbi .



Upravi čenec
Skupina lastnikov gozdov

Člani skupine lastnikov gozdov izmed sebe določijo vodilnega partnerja , ki
nastopa v imenu te skupine lastnikov gozdov in ima naslednje naloge:

1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in
MKGP;

2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge
na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;

3. vodi seznam skupne rabe (priloga 5 javnega razpisa);

4. vloži poročilo na ARSKTRP;

5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju;

6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vira
sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020.



Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge

• upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro, mala in srednja podjetja . To
so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU,

• Fizična oseba, agrarna skupnost in skupina lastnikov gozdov: 5 ha (v lasti ali
zakupu, urejen v ZK, še 5 let po zaključku naložbe)

• Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki: 9.000 EUR (sečnja in
spravilo v letu 2020)

• Skupine proizvajalcev s področja gozdarstva: /

• Pri skupinah lastnikov gozdov morajo izpolniti pogoj vsi člani skupaj (sumarno).



Upravi čeni stroški

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Uredbe so do podpore v okviru te
operacije upravičeni:
• stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in

spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

• splošni stroški do 10 % upravičenih stroškov naložbe (označevanje
naložbe)

Za stroške mehanizacije in opreme se uporablja Seznam upravičenih
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – mehanizacija in oprema za sečnjo in
spravilo lesa, ki je Priloga 1:
• v seznamu – 1 ponudba





Upravi čeni stroški

• do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji
vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

• morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo
in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve
zahtevka za izplačilo sredstev



Finančne dolo čbe

• Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev .

• Stopnja javne podpore je 40 % upravi čenih stroškov . 

• Najnižji znesek javne podpore je 1.000 EUR za vlogo. 

• Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014 - 2020 pridobi 
največ 500.000 EUR javne podpore.

• Član skupine lastnikov gozdov lahko v celotnem programskem obdobju 
2014–2020 iz te operacije pridobi podporo v višini 500.000 EUR, pri čemer se 
upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in 
kolektivnih naložb v okviru operacije.



Rok in na čin prijave

• Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu 162/2021 dne 8. 10. 2021

• Prijavni obrazec se izpolni samo v elektronski sistem ARSKTRP.

od 2. 11. 2021 do vključno 10. 1. 2022 do 13.59 ure.



Postopek zbiranja vlog

• Vloge se zbirajo v okviru zaprtega javnega razpisa.

• Vse vloge se zberejo in se na podlagi meril ocenijo, merila pa
predstavljajo ekonomski vidik naložbe, regionalni vidik naložbe in
prispevek k horizontalnim ciljem. (vstopni prag 40 točk)

• Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev kot določa Uredba.

• ARSKTRP izda odločbo o pravici do sredstev



Obveznosti upravi čenca

• Uporabljati za namen : 5 let po izplačilu sredstev,

• Ne sme premestiti iz Evropske unije: 5 let od izplačila sredstev (MSP),

• Hramba dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sred stev: 5 let
od dneva izplačila sredstev,

• Omogo čiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogo čiti kontrolo
naložbe na kraju samem ,

• Upravi čenec mora skladno z Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20), označiti vira sofinanciranja,

• Poročanje o izpolnjenih obveznosti : 3 leta ali 5 let po izplačilu sredstev

Kršitev – sankcioniranje skladno s Katalogom kršitev  in sankcij !



Obveznosti upravi čenca

Fizične osebe in agrarne skupnosti
• Oprema: /
• Mehanizacija : 750 m3 (obdobje treh let po izplačilu sredstev)
• Strojna sečnja: 2.500 m3 (letno, 3 leta po izplačilu sredstev) 
• podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na 

gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih 
za gospodarjenje z gozdov

Skupine lastnikov gozdov
• Oprema: /
• Mehanizacija : 750 m3 (obdobje treh let po izplačilu sredstev) – vsi skupaj
• Strojna sečnja: 2.500 m3 (letno, 3 leta po izplačilu sredstev) – vsi skupaj
• podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na 

gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih 
za gospodarjenje z gozdov – vsi skupaj

• biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
• vodilni partner voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni 

skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine (poročati letno 5 let po 
izplačilu sredstev)



Obveznosti upravi čenca

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki
• odobri več kot 40.000 EUR mora ohraniti obstoječa delovna mesta in 

ustvariti novo delovno mesto,
• podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na 

gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih 
za gospodarjenje z gozdovi

Skupine proizvajalcev s področja gozdarstva
• podprte naložbe v okviru te operacije se morajo uporabljati izključno na 

gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih 
za gospodarjenje z gozdov – vsi skupaj

• biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
• voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba 

kolektivne naložbe po članih skupine (poročati letno 5 let po izplačilu 
sredstev)





Razlogi za zavrnitev vlog

Razlog zavrnitve/zavržbe Število vlog
Porabljena sredstva - premalo točk 412
Neporavnani davki 25
Vloga ni vložena v obliki, kot to določa Uredba / JR 12
Umik vloge 10
Vlagatelj nima dovolj gozda v lasti/zakupu 8
Niso priložene obvezne priloge določene v JR 7
Sprememba vrste/višine stroška 7
Ponudba pridobljena po oddaji vloge 6
Zaprtost finančne konstrukcije 5
Vlagatelj že prejel podporo za isti namen 4
Izkazan prenizek dohodek iz sečnje in spravila lesa 3
Neupravičen strošek 1
Prijava na napačni del javnega razpisa 1
Vloga prepozno oddana na pošto. 1
Zaprošena premajhna vrednost 1
SKUPAJ 503



Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko 
predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 



Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega
lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave
lesa majhnega obsega .



Predmet javnega razpisa

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa t er prvo predelavo lesa
majhnega obsega spadajo : 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.

Majhen obseg lesa predelave lesa pomeni: (nominalna kapaciteta)

− do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregn iranih
pragov letno , če gre za žagarske obrate,

− do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot
dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,

− do 6.000 nasutih m 3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno , če gre
za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,

− do 25.000 nasutih m 3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno , če gre za
proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali

− do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3

okroglega lesa ), če gre za obrate za proizvodnjo drv.



Nominalna kapaciteta:

Nominalna kapaciteta = Zmogljivost stroja (m3/h) * 8 ur * 200 dni = m3/leto

Pretvorbe med posameznimi enotami (povzeto po Gozda rski inštitut Slovenije):

1 m3 okroglega lesa  = 1,4 prm metrskih drv  =  2 nm 3 nasekanih drv = 3 nm 3 sekancev

prm – prostorninski meter, nm3 – nasuti prostorninski meter



Razpisana sredstva

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR od tega:

• za nosilce kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo ter skupine nosilcev 
dopolnilne dejavnosti (sklop A) skupno 2.000.000 EUR in sicer za

• enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR
• zahtevne naložbe skupno 500.000 EUR

• za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki 
posamezniki ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B ) skupno 
2.000.000 EUR in sicer za:

• enostavne naložbe skupno 500.000 EUR
• zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR

Naložbe se glede na velikost delijo na:

• enostavne naložbe , katerih skupna priznana vrednost ob oddaji vloge na javni 
razpis ne presega ali je enaka 100.000 EUR,

• zahtevne naložbe , katerih skupna priznana vrednost ob oddaji vloge na javni 
razpis presega 100.000 EUR.



Upravi čenci
INDIVIDUALNE NALOŽBE

• gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki,

• nosilci kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo.

KOLEKTIVNE ALI SKUPINSKE NALOŽBE (skupen nakup in skupna raba
naložbe)

• skupine proizvajalcev s področja gozdarstva

• skupine nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji



Upravi čenec

Skupina proizvajalcev s področja gozdarstva

• Skupina proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi, priznana po
Pravilniku o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje (Uradni list
RS, št. 23/18 in 46/19)

• Na MKGP se odda vloga, skupina se prizna in vključi v evidenco



Upravi čenec

Skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji

• Skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je partnerstvo dveh ali več
nosilcev dopolnilne dejavnosti z različnih kmetij, vzpostavljeno s pogodbo o
sodelovanju pri naložbi.

• Vsak član skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti za izvedbo kolektivne
naložbe prispeva skupaj dogovorjeni finan čno ovrednoten prispevek , pri
čemer prispevek nobenega od članov ne sme presegati 70 % skupnega
prispevka te skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti k naložbi, kar je
razvidno iz pogodbe o sodelovanju pri naložbi .



Upravi čenec
Skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji

• Člani skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji izmed sebe določijo
vodilnega partnerja , ki nastopa v imenu te skupine nosilcev dopolnilne
dejavnosti in ima naslednje naloge:

1. zastopa skupino v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in
MKGP;

2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge
na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;

3. vodi seznam skupne rabe (priloga 5 javnega razpisa);

4. vloži poročilo na ARSKTRP;

5. sporoča ARSKTRP vse morebitne spremembe pogodbe o sodelovanju;

6. označi vir sofinanciranja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vira
sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020.



Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge

• upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro ali malo podjetja . To so
podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU, (pri skupinah
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsi člani skupaj)

• upravičenec do podpore v okviru tega javnega razpisa mora imeti v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro A02.200 –
sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa al i C16.290 –
proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja , pri čemer se v
okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz Priloge 3 Uredbe , (pri
skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsak član)

• upravičenec mora izvajati obdelavo okroglega lesa pred industrijsko
predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega, (pri skupinah
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsi člani skupaj)

• če gre za zahtevno naložbo (ve č kot 100.000 eur) mora upravičenec poleg
pogojev iz prejšnjih točk tega poglavja, vlogi na javni razpis predložiti poslovni
načrt v skladu s Prilogo 4 Uredbe, s katerim izkaže ekonomsko upravi čenost
naložbe . (pri skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsi člani skupaj)



Šifra 
Kategorije 
SKD 2008

Naziv Podprte aktivnosti Proizvodi po KN 2012

02.200 Sečnja • proizvodnja sekancev v gozdu 4401 21 Iveri, sekanci in podobno, iglavcev
4401 22 Iveri, sekanci in podobno, 
neiglavcev

C16.100 Žaganje, 
skobljanje in 
impregniranje 
lesa

• žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna 
obdelava okroglega lesa

• profiliranje, iveriranje, luščenje in rezanje 
okroglega lesa

• proizvodnja lesenih železniških pragov
• proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd.
• proizvodnja lesne volne, lesne moke, 

sekancev in iveri
• sušenje lesa
• impregnacija ali kemična obdelava lesa z 

zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali

• 4401 21 Iveri, sekanci in podobno, iglavcev
• 4401 22 Iveri, sekanci in podobno, neiglavcev
• 4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja 

ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan):
• 4404 Les za obro če, cepljeni koli, koli, 

planke, drogovi, zašiljeni toda ne žagani po 
dolžini, lesene palice, grobo okleš čene, 
upognjene ali druga če obdelane, primerne za 
izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ro čajev 
za orodje ali podobnih proizvodov,trakovi in 
podobno iz lesa

• 4406 Leseni železniški ali tramvajski 
pragovi

• 4407 Les, vzdolžno žagan ali rezan, 
cepljen ali luš čen, skobljan ali ne, brušen ali 
na koncih spojen, debeline nad 6 mm

C16.290 Proizvodnja 
drugih izdelkov 
iz lesa, plute, 
slame in protja

• proizvodnja lesnih peletov ali briketov za 
energetsko rabo

• 4401 Les za ogrevanje v hlodih, polenih, 
vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in 
podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in 
ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, 
brikete, pelete ali podobne oblike:

• 44013100 Leseni peleti
• 44013920 Žagovina, odpadki in ostanki, 

aglomerirani (npr. briketi)

Seznam dejavnosti predelave lesa SKD 2008
Seznam proizvodov KN 2012

Priloga 3 - Seznam dejavnosti in proizvodov pred indus trijske predelave lesa



Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge

• Če gre za naložbo v nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik
nepremi čnine , na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno
dolgoro čno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za
obdobje najmanj do 31. decembra 2028 ter overjeno soglasje lastnika ali
solastnika k naložbi , če to soglasje ni vsebovano v pogodbi. (pri skupinah
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji član pri katerem se bo naložba nahajala)

• Če je vlagatelj solastnik nepremi čnine , mora vlogi na javni razpis priložiti
overjeno soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj do 31.
decembra 2030.

• Če gre za naložbo v opremo obstoječega objekta mora vlagatelj predložiti
pravnomo čno gradbeno dovoljenje za obstoje či objekt . (uporabno
dovoljenje) (pri skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji član, pri katerem se
bo naložba nahajala)

• Vlagatelj mora priložiti seznam opreme za predelavo lesa , ki jo ima v uporabi
na dan oddaje vloge ter popis osnovnih sredstev . (pri skupinah dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji vsak član)



Upravi čeni stroški

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Uredbe so do podpore v okviru te
operacije upravičeni:

• stroški strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa,

• splošni stroški do 10 % upravičenih stroškov naložbe (poslovni načrt,
prevodi),

Za stroške opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih
priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 1 razpisne
dokumentacije:
• v seznamu – 1 ponudba
• Ponudbe – 3 ponudbe (med seboj primerljive)



Upravi čeni stroški

3 med seboj 
primerljive 
ponudbe, 
upošteva 

ponudba z 
najnižjo ceno

1 ponudba



Upravi čeni stroški

• do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na
javni razpis do vložitve zahtevka za izpla čilo sredstev .

• morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo
naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za
izplačilo sredstev



Finančne dolo čbe

• Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev .

• Stopnja javne podpore je 40 % upravi čenih stroškov . 

• Najnižji znesek javne podpore je 3.500 EUR za vlogo. 

• Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014 - 2020 
pridobi največ 500.000 EUR javne podpore, pri čemer se upoštevajo 
javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih 
naložb v okviru operacije.



Rok in na čin prijave

• Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu 163/21 dne 15. 10. 2021

• Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP

od 8. 11. 2021 do vključno 17. 1. 2022 do 13.59. ure.



Postopek zbiranja vlog

• Vloge se zbirajo v okviru zaprtega javnega razpisa.

• Vse vloge se zberejo in se na podlagi meril ocenijo, merila pa
predstavljajo ekonomski vidik naložbe, regionalni vidik naložbe in
prispevek k horizontalnim ciljem. (vstopna meja 40 točk)

• Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev kot določa Uredba.

• ARSKTRP izda odločbo o pravici do sredstev



Obveznosti upravi čenca

• Uporabljati za namen : 5 let po izplačilu sredstev,

• Ne sme premestiti iz Evropske unije: 5 let od izplačila sredstev (MSP),

• Hramba dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sred stev: 5 let
od dneva izplačila sredstev,

• Omogo čiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogo čiti kontrolo
naložbe na kraju samem ,

• Upravi čenec mora skladno z Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20), označiti vira sofinanciranja .



Obveznosti upravi čenca

Gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, mora po
vložitvi vloge na javni razpis oziroma najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev:

• zaposliti najmanj eno osebo za polni delovni čas na delovnem mestu,
neposredno povezanem z naložbo, kar izkazuje s pogodbo o zaposlitvi,
ki jo priloži zahtevku za izplačilo sredstev,

• ohraniti število zaposlenih glede na stanje ob vložitvi vloge na javni
razpis

• Ohraniti še 3 leta

Skupina proizvajalcev s področja gozdarstva
• biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
• voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba 

kolektivne naložbe po članih skupine (poročati letno 5 let po izplačilu 
sredstev)

Skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji
• biti kolektivna naložba v skupni rabi upravičenca,
• vodilni partner voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni 

skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine (poročati letno 5 
let po izplačilu sredstev)



Obveznosti upravi čenca

• upravičenec mora zahtevku za izpla čilo sredstev priložiti tehni čno
dokumentacijo opreme , iz katere mora biti razviden majhen obseg
predelave lesa (pri skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsi člani skupaj)

• upravičenec mora zahtevku za izpla čilo sredstev priložiti seznam
obstoje če opreme za predelavo lesa ter popis osnovnih sredstev (pri
skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji vsak član)

• če gre za naložbo v opremo obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki
ureja razvrstitev objektov glede na zahtevnost gradnje, zahtevni ali manj
zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti pravnomo čno uporabno
dovoljenje za ta objekt. (pri skupinah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji član,
pri katerem se naložba nahaja)





Razlogi za zavrnitev vlog

Razlog zavrnitve/zavržbe Število vlog
Neporavnani davki 20
Preseganje meril majhnega podjetja 8
Porabljena sredstva - premalo točk 6
Vlagatelj ne izvaja žagarske dejavnosti 6
Zaprtost finančne konstrukcije 6
Neustrezno/ni priloženo soglasje 5
Vloga ni vložena v obliki, kot to določa Uredba / 
JR

4

Niso priložene obvezne priloge določene v JR 2
Umik vloge 2
Ponudba pridobljena po oddaji vloge 1
Sprememba vrste/višine stroška 1
Strošek ni v katalogu 1
Zaznamba izvšbe 1
Nima gradbenega/uporabnega dovoljenja 1
SKUPAJ 64



»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investira v podeželje«

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

• Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (forum)

• Zavod za gozdove Slovenije

• Kmetijsko gozdarska zbornica

• Spletna stran: https://skp.si

Informacije – INFO to čke



https://www.gov.si/zbirke/storitve/e-poslovanje-e-kmetija/



https://forum2.arsktrp.gov.si



https://skp.si



Hvala za pozornost !

Kontaktna oseba: 

Zoran Planko
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

+386 (0)1 478 90 93
zoran.planko@gov.si


