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Krovna usmeritev:

Trajnostna pridelava hrane na celotnem 
območju države in povečanje samooskrbe

Pomembna so vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede 
na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost

Krovna usmeritev podaja odgovore na 

izzive prehranske varnosti in okoljsko-podnebne izzive

SN 2023–2027 jasno prepoznava, da bo slovensko
kmetijstvo tudi v prihodnje ostalo raznoliko in bo poleg
hrane zagotavljalo tudi številne druge javne dobrine.

Prehranska in 
energetska 

draginja

Podnebni in 
okoljski izzivi



FINANČNI OKVIR SN 2023-2027

• Osnovna dohodkovna 
neposredna plačila in 
neposredna plačila za 
okolje in podnebje 

(SOPO): 657.647.938 €

• Vinski sektor: 
19.396.000 € 

• Čebelarski sektor: 
6.454.208€
(3.227.104 EUR + 3.227.104    

EUR SLO) 
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POGOJENOST

• „Okrepljena“ navzkrižna skladnost (obvezne zahteve, ki se ne plačajo dodatno),

• predvsem na področju DKOP (GAEC), kamor je prestavljena zelena komponenta.

• Zavezanci: upravičenci za NEPOSREDNA PLAČILA, KOPOP, EK, BIOTIČNO VARSTVO, OMD, DŽ, 
N200O plačila



Pogojenost – dobri kmetijsko
okoljski pogoji

DKOP 1 Razmerje TT/KZU razmerje glede na izhodiščno leto (2018 = 59,4), delež odstopanja v 
vsakem letu ne sme biti večji od 5 %

DKOP 2 Varovanje mokrišč in šotišč – začne se izvajati leta 2024

DKOP 3 Prepoved kurjenja strnišč in kurjenja travnikov kot edinega načina obdelave v tekočem letu

DKOP 4 Varovalni pasovi ob vodotokih in osuševalnih jarkih širših od 2 m

DKOP 5 Erozija - ohranjanje teras in površine nad 10 % se obdelujejo na določen način 

DKOP 6 Pokritost tal - vsaj 80 % kmetijskih površin KMG mora biti pokritih

DKOP 7 Kolobar - obvezna je menjava posevkov vsako leto na najmanj 60 % ornih površin, na 
ostalih 40 po treh letih (vmes dosevki ali II. posevki)

DKOP 8 Delež neproduktivnih površin(nad 10 ha ornih površin), ohranjanje krajinskih značilnosti, 
nega mejic samo v dovoljenem času, odstranjevanje/kontrola invazivk

DKOP 9 Varovanje okoljsko občutljivega trajnega travinja na delu N2000



Pogojenost – predpisane 
zahteve ravnanja

PZR 1 – varovanje voda pred razpršenimi viri 

onesnaževanja s fosfati

PZR 2 – Nitrati

PZR 3 in 4 – varovanje habitatov in ptic

PZR 5 in 6 – Varna hrana in Prepoved uporabe 

določenih zdravil v veterini

PZR 7 in 8 – pravilna in trajnostna raba FFS 

PZR 9 do 11 – Dobrobit živali (telet, prašičev, rejnih živali)



• Kmetijska dejavnost: proizvodnja ali vzdrževanje kmet. površine

=> dopolnjena definicija vzdrževanja

• Kmetijska površina: orno zemljišče, traj. nasadi, traj. travinje   

=> dopušča se največ 50 dreves/ha

• Upravičeni hektar za neposredna plačila 

=> tudi krajinske značilnosti iz pogojenosti (DKOP 8)

• Aktivni kmet za neposredna plačila in OMD plačilo 

=> ni več negativne liste, dodatne možnosti dokazovanja 

minimalne kmetijske dejavnosti

• Mladi kmet => dodan je pogoj o znanju in spretnostih 

Nekateredefinicije, ki jih določi DČ
in so skupne več intervencijam



NOVOSTI: zbirna vloga in IAKS  

- SISTEM ZA SPREMLJANJE POVRŠIN

- nov izvedbeni model: kazalniki

- za kontrolo vseh „monitorabilnih“ pogojev upravičenosti vseh površinskih intervencij 

- ostali pogoji – še naprej administrativna kontrola in kontrola na kraju samem

- ZBIRNA VLOGA: neposredna plačila in nekatere intervencije razvoja podeželja (KOPOP, 
EK, OMD plačilo, DŽ …)

- predvidoma začetek subvencijske kampanje sredi marca 2023

- brez zamudnega roka

- spremembe in umiki vseh površinskih zahtevkov na zbirni vlogi možni do določenega 
datuma, predvidoma v oktobru (razen če je prej kontrola na terenu) 

- „SOPOTNIK“ : novo informacijsko orodje za hitro komunikacijo med AKTRP in 
vlagatelji. 



INTERVENCIJE EKJS - NEPOSREDNA PLAČILA



Nevezana neposredna plačila

• Osnovna dohodkovna podpora za 
trajnostnost (63,02 % ovojnice za NP) 

• Dopolnilna dohodkovna podpora za 
mlade kmete ( 1,97 mio EUR oz 1,5% 
ovojnice NP)

• Dopolnilna prerazporeditvena
dohodkovna podpora za trajnostnost
(6,58 mio EUR oz. 5% ovojnice za NP)

• Sheme za podnebje, okolje in dobrobit 
živali (SOPO) (20,4 mio EUR oz. 15,48 
%  ovojnice NP) 

Vezana neposredna plačila

•Vezana dohodkovna podpora (PVP): 
dodatni sektorji, spremembe obstoječih PVP => 

drobnica, reja govedi, mleko na 
gorskem območju, krave dojilje, (13% 
ovojnice za NP oz. 17,1 mio EUR), 
beljakovinske rastline (dodatna 2%)

NEPOSREDNA PLAČILA

Sektorji v težavah
(BDV na uro efektivnega dela)

in dolgoročna ciljna usmerjenost 
v konkurenčnost, kakovost ali 

trajnostnost

UKINITEV PLAČILNIH PRAVIC Z LETOM 
2023



Intervencije v obliki 
neposrednih plačil
INP01 - Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
- razpoložljiva sredstva: 414.451.188 €

INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost
- razpoložljiva sredstva: 38.873.376 € (*Pri razpoložljivih sredstvih in pri načrtovanem znesku na enoto 
se že upošteva ocena oz. vpliv degresije na osnovnem plačilu.)

INP03 - Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice 
- razpoložljiva sredstva: 6.576.498 €

INP04 - Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi 
- razpoložljiva sredstva: 28.936.604 €

INP05 - Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje 
- razpoložljiva sredstva: 30.909.560 €

INP06 - Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih 
- razpoložljiva sredstva: 19.071.857 €

INP07 - Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline 
- razpoložljiva sredstva: 13.153.001 €

INP08 - Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali 
- razpoložljiva sredstva: 101.801.968 €

INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete 
- razpoložljiva sredstva: 9.864.752 €
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Osnovna dohodkovna podpora za
trajnostnost

Shema za podnebje in okolje

Vezana dohodkovna podpora

Dopolnilna prerazporeditvena
dohodkovna podpora za trajnostnost

Vezana dohodkovna podpora za
beljakovinske rastline

Dopolnilna dohodkovna podpora za
mlade kmete

Porazdelitev sredstev v okviru intervencij neposrednih plačil



INP08 - Sheme za podnebje in okolje (SOPO)

Travinje Njive Trajni nasadi

1. Ekstenzivno travinje
- razpoložljiva sredstva: 
15.534.649 €
2. Tradicionalna raba 
travinja
- razpoložljiva sredstva: 
10.533.616 €
3. Gnojenje z organskimi 
gnojili z majhnimi izpusti v 
zrak
4. Dodatki za zmanjšanje 
emisij amonijaka in TGP

5. Naknadni posevki in podsevki 
- razpoložljiva sredstva: 15.417.392 €
6. Ozelenitev ornih površin preko zime 
- razpoložljiva sredstva: 12.210.000 €
7. Konzervirajoča obdelava tal 
- razpoložljiva sredstva: 2.462.491 €
8. Zaplate neposejanih tal za poljskega škrjanca
- razpoložljiva sredstva: 1.020.000 €
9. Varstvo gnezd pribe
- razpoložljiva sredstva: 99.000 €
(3a) Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti 
v zrak
(4a) Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP

10. Uporaba le organskih gnojil za 
zagotavljanje dušika
- razpoložljiva sredstva: 7.800.000 €
11. Ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
trajnih nasadih  (Združuje: življenjski 
prostor za organizme, obdelavo 
medvrstnega prostora, cvetoči pas)
- razpoložljiva sredstva: 6.830.000 €
(3b) Gnojenje z organskimi gnojili z 
majhnimi izpusti v zrak v hmeljišču
(4 b) Dodatki za zmanjšanje emisij 
amonijaka in TGP(hmelj)

Razpoložljiva sredstva:
101.801.968 €

3. Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak
- razpoložljiva sredstva: 23.916.420 € 

4. Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP
- razpoložljiva sredstva: 5.978.400 € 

KOPOP

SOPO

pogojenost



PROIZVODNO VEZANA PLAČILA
Razpoložljiva sredstva:

98.647.520 €

PVP po letu 2023 (ocena)

načrtovana 
podpora na 

enoto št.živali/ha ovojnica v €
% glede na ovojnico 

NP

PVP govedo (EK + IK) 64,8 45.900 2.977.754 2,3%

PVP govedo ostali 49,84 56.400 2.809.580 2,1%

PVP mleko GO 91 42.000 3.814.371 2,9%

PVP dojilje (OMD) 99,6 58.000 5.775.933 4,4%

PVP dojilje (ni OMD) 76,6 5.300 406.000 0,3%

PVP drobnica 18,52 71.000 1.315.300 1,0%

PVP beljakovinske rastline – poleg krmnih, ki so 
vezani na GVŽ tudi rastline za hrano (fižol, grah, soja, 
leča, bob, čičerika) 263 10.000 2.630.601 2,0%

SC 1



SEKTORSKE INTERVENCIJE



1) INTERVENCIJE V SEKTORJU SADJA IN ZELENJAVE
- Upravičenec: organizacije proizvajalcev (OP) z odobrenimi operativnimi programi – v programu intervencije za sadje in zelenjavo
- Intervencije: SI10.01 naložbe in raziskave, SI10.02 svetovanje in tehnična pomoč, SI10.03 usposabljanje in izmenjava dobrih praks, SI10.05
promocija, obveščanje in trženje, SI10.06 umik s trga za brezplačno razdelitev, SI10.07 opustitev spravila, SI10.08 zavarovanje letine in
proizvodnje
- Povračilo dejanskih stroškov, stopnja podpore se glede na intervencijo razlikuje (do 50 %, pod določenimi pogoji do 80 % oz. do 100 %)
- Izvedba operativnega programa se financira iz operativnega sklada, ki ga ustanovi OP. Financiranje operativnega sklada - primer: vrednost tržne
proizvodnje OP = 10.000.000 EUR: finančni prispevki članov OP (410.000 EUR oz. 4,1 % VTP), finančna pomoč Unije (410.000 EUR oz. 4,1 % VTP),
nacionalna finančna pomoč (328.000 EUR oz. 80 % finančnih prispevkov članov OP)
- Pogoji bodo določeni z Uredbo o priznavanju in financiranju operativnih programov organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave za
obdobje 2023 - 2027
2) INTERVENCIJE V SEKTORJU ČEBELARSKIH PROIZVODOV
- Upravičenci so: izbran izvajalec javnega naročila, registrirano čebelarsko društvo; fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost;
- Interevencije: SI01 - Prenos znanja v čebelarstvu, SI02 - Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom, SI03 - Vzreja čebeljih matic, SI04 -

Raziskovalno delo na področju čebelarstva, SI05 - Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva in SI06 - Kakovost in varnost čebeljih
pridelkov. Skupno 21 podintervencij;

- Razpoložljiva sredstva 2023-2027: 6.454.209 €;
- Oblika podpore je lahko: povračilo upravičenih stroškov, pavšalni znesek ali strošek na enoto;
- Stopnja podpore: minimalno 60 % do maksimalno 100 % upravičenih stroškov;
- Pogoji: bodo določeni z Uredbo za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov za obdobje 2023 – 2027 za JR in JN.
3) INTERVENCIJE V VINSKEM SEKTORJU +19.396.000€ (4.849.000 €/leto)
Do vključno l.2023 se intervencije izvajajo še v skladu s podpornim programom 2019-2023; po 2023 ni bistvenih sprememb – 3 intervencije,
enake kot v obstoječem podpornem programu za vino:
- SI07 Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov (3.498.000 €/leto)
- SI08 Promocija vina v tretjih državah (1.200.000 €/leto)
- SI09 Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah (151.000 €/leto)
Vsi pogoji predpisani v uredbi, brez JR.



INTERVENCIJE EKSRP – RAZVOJ PODEŽELJA



OKOLJE

OMD

KOPOP_PS

KOPOP_NV

KOPOP_BK

Ekološko 
kmetovanje + 

Ekološko 
čebelarjenje

Plačila NATURA 
2000

Biotično varstvo 
rastlin

Dobrobit živali

Ohranjanje, 
trajnostna raba in 
razvoj rastlinskih 
genskih virov v 

kmetijstvu

NALOŽBE

NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 

(Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki 
razvoj, Naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih, Kolektivne naložbe, Naložbe v 
razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne 

naravnanosti ekoloških kmetij)

Izvedba agromelioracij in komasacij 
kmetijskih zemljišč

NALOŽBE V NAMAKALNE SISTEME 

(Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom in 
tehnološke posodobitve, Individualni namakalni sistemi in nakup 

namakalne opreme in tehnološke posodobitve)

NALOŽBE V GOZDARSTVO 

(Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, Naložbe v nakup nove 
mehanizacije in opreme za delo v gozdu, Naložbe v primarno 
predelavo lesa in digitalizacijo, Naložbe v ustanovitev in razvoj 

gozdnega drevesničarstva, Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po 
naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah)

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE 

(Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, 
Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje 

traviščnih habitatov, Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem 
naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027, Naložbe v nakup 
kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in 

trajnostno rabo FFS, Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil, 
Intervencija Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne 
dediščine, Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 

nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali)

MLADI KMETJE

Podpora za 
vzpostavitev 

gospodarstev 
mladih kmetov

SODELOVANJE

Podpora za novo 
sodelovanje v 

shemah kakovosti

Regijski pristop 
povezovanja 

lokalnih proizvodov 
s poudarkom na 

ekoloških 
proizvodih

LEADER

Testiranje 
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ukrepov na 
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Spodbujanje 
kolektivnih oblik 

sodelovanja v 
kmetijskem in 
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sektorju

Podpora za 
dejavnosti 

informiranja in 
promocije 

proizvodov iz shem 
kakovost
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Medgeneracijski 
prenos znanja

Izmenjava znanj in 
prenos informacij ter 

usposabljanje 
svetovalcev

Podpora za projekte 
EIP

Konzorciji institucij 
znanja v podporo 

prehodu kmetijstva v 
zeleno, digitalno in 

podnebno nevtralno



OMD, 21,53 %

Okoljske, podnebne in 
druge upravljalske

obveznosti, 29,49 %

Naložbe,  Naložbe v 
namakanje, 33,32 %

Sodelovanje 7,27 %
(od tega LEADER 3,99 %) 

Mladi kmetje, 4,24 %

Izmenjava znanja in 
informiranje, 0,99%

Natura 2000, 
0,24%

Tehnična pomoč, 2,92 
%

Grafikon prikazuje EKSRP EU + SLO SREDSTVA – celoten II. steber

Porazdelitev sredstev v okviru intervencij za razvoj podeželja



INTERVENCIJE EKSRP –
POVRŠINSKE IN OKOLJSKE INTERVENCIJE

(IAKS oz. NENALOŽBENE ipd.)



IRP01 - Plačilo za naravne ali druge omejitve - razpoložljiva sredstva: 240.000.000 € prilagoditev točkovanja

IRP18.01 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Podnebne spremembe (KOPOP_PS) tudi nove operacije

- razpoložljiva sredstva: 5.110.858 €

IRP18.02 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Naravni viri (KOPOP_NV) tudi nove operacije

- razpoložljiva sredstva: 115.639.143 €

IRP18.03 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK) tudi nove operacije

- razpoložljiva sredstva: 38.222.909 €

IRP27 - Biotično varstvo rastlin - razpoložljiva sredstva: 8.000.000 € nova intervencija

IRP28 - Dobrobit živali - razpoložljiva sredstva: 49.999.442 € tudi nove operacije

IRP34 - Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu 

- razpoložljiva sredstva: 1.749.998 €

IRP20 - Plačila NATURA 2000 - razpoložljiva sredstva: 2.649.424 € nova intervencija

IRP42 - Lokalne pasme in sorte - razpoložljiva sredstva: 16.527.080 €

IRP19 - Ekološko kmetovanje - razpoložljiva sredstva: 91.999.547 €

IRP43 - Ekološko čebelarjenje - razpoložljiva sredstva: 1.499.888 € preoblikovana intervencija

IRP22 - Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij nova intervencija

- razpoložljiva sredstva: 3.503.200 €



KOPOP – Podnebne spremembe 
(KOPOP_PS):

• PS.1 Izboljšanje kakovosti krme 
in načrtno krmljenje goved

• PS.2 Krmljenje z zmanjšano 
količino dušika pri prašičih 
pitancih

• PS.3 Izboljšanje kakovosti krme 
in načrtno krmljenje ovc in koz

3 intervencije KOPOP glede na 
prispevek k SC 4, 5 in 6:

SC 4: KOPOP – podnebne 
spremembe

SC 5 : KOPOP – Naravni viri (voda, 
tla zrak)

SC 6: KOPOP – Biotska 
raznovrstnost in krajina

KOPOP – Naravni viri (KOPOP_NV)

• NV.1 Vodni viri

• NV.2 Ohranjanje kolobarja

• NV.3 Integrirana pridelava poljščin

• NV.4 Integrirana pridelava zelenjave

• NV.5 Integrirana pridelava hmelja

• NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk

• NV.7 Integrirana pridelava grozdja

• NV.8 Uporaba biotehniških metod za 
obvladovanje škodljivih organizmov v 
trajnih nasadih

• NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v 
vinogradih

• NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v 
vinogradih

• NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje

• NV.12 Senena prireja

• NV.13 Varovalni pasovi ob vodotokih

KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina 
(KOPOP_BK)

BK.1 Posebni traviščni habitati

BK.2 Traviščni habitati metuljev

BK.3 Steljniki

BK.4 Mokrotni traviščni habitati

BK.5 Ohranjanje mokrišč in barij

BK.6 Suhi kraški travniki in pašniki

BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki

BK.8 Strmi travniki

BK.9 Grbinasti travniki

BK.10 Ohranjanje mejic

BK.11 Obvladovanje IT rastlinskih vrst

BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi

BK.13 Planinska paša

BK.14 Habitati ptic vlažnih ekst. travnikov

BK.15 Ohranjanje suhih travišč

31 operacij

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačil (KOPOP)



Pomembno!

– KOPOP ima višji nadstandard, kot je SOPO.

– Plačila za SOPO ne konkurirajo plačilom KOPOP.

– Plačila SOPO in KOPOP se ne podvajajo.

– SOPO in KOPOP izkazujeta komplementarnost in sinergične učinke.

– Število shem SOPO in operacij KOPOP je uravnoteženo.

– Zagotovljena je večja okoljska in podnebna ambicioznost kot v obstoječem obdobju.

Z MANJ SREDSTVI DOSEGAMO VEČ!



INTERVENCIJE EKSRP – NALOŽBE



IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in 

tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo KG

IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in 

tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo

IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za 

skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in 

razvoj močnih in odpornih verig vrednosti

IRP04 – Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti 

in tržne naravnanosti ekoloških kmetij

IRP40 – Izgradnja individualnih namakalnih 

sistemov (NS) in namakalna oprema

IRP13 – Izgradnja NS za več uporabnikov

IRP05 – Izvedba agromelioracij in komasacij 

kmetijskih zemljišč

IRP06, IRP07, IRP08, IRP09 – gozdarski sklop 

intervencij: gozdna infrastruktura, gozdarska 

mehanizacija, predelava lesa in gozdne 

drevesnice 

IRP16 – Naložbe v 

prilagoditev na 

podnebne spremembe 

pri trajnih nasadih

IRP36 - Naložbe v 

obnovljive vire energije

IRP17 – Naložbe v 

učinkovito rabo 

dušikovih gnojil

IRP15 – Naložbe v 

sanacijo in obnovo 

gozdov po naravnih 

nesrečah…

IRP14 – Tehnološke 

posodobitve 

namakalnih sistemov, 

ki so namenjeni več 

uporabnikom

IRP21 - Naložbe v 

nakup kmetijske 

mehanizacije in 

opreme za optimalno 

uporabo hranil in 

trajnostno rabo FFS

IRP41 – Tehnološke 

posodobitve 

individualnih 

namakalnih sistemov

IRP37 – Naložbe v 

nakup mehanizacije in 

opreme za spravilo 

traviščnih habitatov

IRP22 – Neproizvodne 

naložbe, povezane z 

izvajanjem 

naravovarstvenih 

podintervencij

(ureditev ekstenzivnih 

pašnikov, ureditev 

mejic, suhozidov in 

drugih krajinskih 

značilnosti, ureditev 

zaščite živali pred 

napadi zveri, ureditev 

travniških sadovnjakov)

IRP25 – Naložbe v 

vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti, 

vključno z 

biogospodarstvom

IRP29 – Naložbe v 

prilagoditev kmetijskih 

gospodarstev izvajanju 

nadstandardnih zahtev s 

področja dobrobiti rejnih

živali (govedo, prašiči, 

drobnica, perutnina, konji)

razpoložljiva sredstva: 
221.931.996 €

razpoložljiva sredstva: 
58.668.528 €

razpoložljiva sredstva: 
11.009.505 €

razpoložljiva sredstva: 
5.903.185 €

razpoložljiva sredstva: 
8.998.011 € 

razpoložljiva 
sredstva: 

64.944.372 € 



Naložbene intervencije SN SKP 2023-2027, ki 
vključujejo trajne nasade, rastlinjake in OVE

Trajni 
nasadi

Rastlinjaki

OVE

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•a) podintervencija za majhne kmetije  

•b) podintervencija za kmetije in c) podintervencija za podjetja

• IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih

• A) podintervencija: Kmetije

• B) podintervencija: Pravne osebe in sp

• C) podintervencija: Naravne nesreče pri trajnih nasadih za vse upravičence

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… 

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij 

•IRP36 – Naložbe v obnovljive vire energije

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•IRP03 – Kolektivne naložbe

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij

•IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih

•IRP25 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z 
biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine

•IRP29 – Naložbe v prilagoditev KMG izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov..



Mehanizacija •IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•a) za majhne kmetije (mehanizacije za gorske kmetije, mehanizacija za optimalno 
rabo hranil, mehanizacija za direktno aplikacijo gnojevke v tla, ipd., 

•b) za kmetije in c) za podjetja: mehanizacija za gorske kmetije, mehanizacija za 
spravilo rastlinskih pridelkov (kolektivne in individualne naložbe, racionalna raba), 
oprema za protislansko zaščito, ki ni del namakalnega sistema

•IRP37 – Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih
habitatov (mehanizacija za spravilo krme iz travinja)

•IRP21 – Nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo 
FFS 

•IRP 17 – Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil mehanizacija za direktno aplikacijo 
gnojevke v tla

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij (mehanizacija za ekološko pridelavo)

Naložbene intervencije SN SKP 2023-2027, ki 
vključujejo mehanizacijo



Krožno in 
biogospodarstvo

Izgradnja 
namakalnih 

sistemov

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Poseben sklop za vse 
upravičence)

•IRP03 – Kolektivne naložbe 

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…(poseben sklop za vse 
upravičence, do 50% UPS)

•IRP25 - Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

•IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Izgradnja individualnih 
NS in namakalna oprema sočasno z ureditvijo trajnih nasadov oz. rastlinjakov, za vse 
upravičence)

•IRP40 – Izgradnja individualnih namakalnih sistemov in namakalna oprema

•IRP13 – Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

•IRP41 – Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov 

•IRP14 – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov za več uporabnikov 

•IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih -
tehnološke posodobitve individualnih NMS in namakalna oprema sočasno z 
ureditvijo trajnih nasadov posajenih z odpornimi sortami, za kmetije in kmetijska 
podjetja

Naložbene intervencije SN SKP 2023-2027, ki 
vključujejo krožno in biogospodarstvo in namakalne 
sisteme

Tehnološka 
posodobitev 
namakalnih 

sistemov



Predelava

Gradnja in 
rekonstrukcija 

hlevov

Kolektivne 
naložbe

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (majhne kmetije do 50 %
upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP03 – Kolektivne naložbe (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP25 – Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – dopolnilne 
dejavnosti

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (za prilagoditev izvajanju 
nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali za majhne kmetije)

•IRP29 – Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih 
zahtev s področja dobrobiti rejnih živali 

•IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg 
in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti (distribucijski centri tudi za predelavo, 
kadar ne presega 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe)

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (nakup kmetijske 
mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov)

Naložbene intervencije SN SKP 2023-2027, ki 
vključujejo predelavo, gradnjo in rekonstrukcijo hlevov 
ter kolektivne naložbe



SKUPNI POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA VSE NALOŽBENE INTERVENCIJE

Upravičenci Majhne kmetije: Standardni prihodek od vključno 4.000 EUR do 12.000 EUR.
Omejitev glede kandidiranja na JR: Upravičenci lahko pridobijo podporo iz naslova nepovratnih
sredstev samo za eno naložbo za isti namen. Izjema od tega pravila velja za intervencijo IRP16 –
Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih.

Druga skupna 
določila

Vpliv naložbe na okolje: PVO – za vse posege v okolje, če so preseženi pragovi. Za posege, s katerimi se
ne preseže pragove PVO, pa bi lahko imeli bistven vpliv na varovana območja, se pridobi mnenje organa,
pristojnega za varstvo narave.

Varstvo kulturne dediščine: Soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.

Lastna poraba OVE za KMG in ŽPI: skupna količina proizvedene energije iz OVE ne presega porabe
energije na gospodarstvu v istem letu.

Druga skupna določila:
• Neupravičene naložbe in stroški
• Zahtevne/enostavne naložbe
• Splošni pogoji za vlagatelja (vpis v RKG, zbirna vloga)
• Razne omejitve pri odobravanju sredstev (najvišje priznane vrednosti, splošno glede pavšalov,

neupravičeni stroški, kumulacije pomoči),
• Opredelitev velike infrastrukture
• …

Naložbe



SKUPNI POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA VSE NALOŽBENE INTERVENCIJE

Oblika in 
stopnja 
podpore

Pri večini naložbenih intervencij je enotna stopnja podpore. In sicer je osnova 30 % katera se

poveča za 10 % za gorska območja in 10 % za mlade kmete, do maksimalno 50 %. Izjeme so:

IRP03 za kolektivne naložbe, kjer je stopnja podpore 50 %, pri namakalnih sistemih za več

uporabnikov in tehnološke posodobitve za več uporabnikov 100 %, naložbe v agromelioracije

in komasacije 100 %, naložbe v OVE v okviru IRP36 je stopnja podpore 65 % in naložbe v

prilagoditev na podnebne spremembe IRP16 iz osnove 50 % do največ 75 %.

Omejitev javne podpore v obliki nepovratnih sredstev za naložbe v primarno kmetijsko
proizvodno, predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičenci lahko v programskem obdobju 2023-2027 pridobijo maksimalno:
- v primarno kmetijsko proizvodnjo 800.000 evrov oz. 60.000 evrov za naložbe majhnih kmetij;
- v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

1.500.000 evrov za upravičence, ki so kmetije in mikropodjetja
3.000.000 evrov za upravičence, ki so mala podjetja
5.000.000 evrov za upravičence, ki so srednje velika in velika podjetja.

Naložbe



IRP02 - NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Upravičenci Upravičenci do nepovratnih sredstev:
• nosilci majhnih kmetij,
• nosilci kmetijskih gospodarstev,
• skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v nakup

kmetijskih mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov.

Opis intervencije Podpirajo se naložbe na gorskih območjih (mehanizacija, skladišča za krmo, pašniki, infrastruktura, objekti, skladišča..), v
nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, v ureditev trajnih nasadov, v ureditev skladišč in
hladilnic za namen prve prodaje, v krožno gospodarstvo (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe -
obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije,…), v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih
pridelkov (*le tu je predvidena kolektivna naložba), naložbe v digitalizacijo.

Pri MAJHNIH kmetijah je širši nabor možnih naložb: podpirajo se tudi naložbe v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev za izvajanje nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti živali, v nakup kmetijske mehanizacije za
optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS, neproizvodne naložbe, v zmanjšanje izpustov TGP iz
kmetijstva ter v predelavo & trženje kmetijskih proizvodov (do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe).

Oblika in stopnja podpore
Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki
se lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov do največ 50 %
upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
60.981.458 €

SC 2

NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 

MAJHNE KMETIJE: 
Dopustna tudi 

predelava & trženje 
+ neproizvodne 

naložbe, če < 50 % 
upravičenih 

stroškov naložbe.

Posebna 
linija 

financiranja 
za majhne 
kmetije!

POGOJ: 
Pogodbena 

vezava 
proizvodnje 

[25 %] 



Upravičenci • organizacije proizvajalcev,
• skupine proizvajalcev,
• zadruge in
• agrarne skupnosti,
ki izvajajo kolektivne naložbe na področju prve prodaje kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali
predelovalcem oziroma predelave & trženja kmetijskih proizvodov, za potrebe svojih članov.

Opis intervencije Naložbe v skladiščenje in predelavo kmetijskih proizvodov bodo upravičencem omogočile zmanjšanje 
ponudbe v obdobju presežkov na trgu (in nižjih cen na trgu) ter s tem upravičencem zmanjšale nihanja 
prodajnih cen.

Upravičene so naložbe v digitalizacijo.

Upravičene so tudi naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, kadar njihova vrednost ne
presega 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe.

Upravičene so tudi naložbe v krožno gospodarstvo in OVE, v višini do 50 % upravičenih stroškov celotne
naložbe, če gre za namene naložb, ki so identični IRP 36. Sicer ni omejitev. Je lahko samostojna naložba.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe. Najnižji znesek podpore znaša

10.000 eurov na vlogo.

IRP03 - KOLEKTIVNE NALOŽBE V KMETIJSTVU ZA SKUPNO 
PRIPRAVO KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA TRG IN RAZVOJ 
MOČNIH IN ODPORNIH VERIG VREDNOSTI PRESKRBE S HRANO

Razpoložljiva sredstva:
12.388.702 €

SC 2



Upravičenci • nosilci kmetijskih gospodarstev (ki so fizične osebe, brez majhnih kmetij).

Upravičenec ima v ekološko pridelavo vključeno najmanj 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma
ima v ekološko rejo vključeno najmanj 50 % ekvivalenta GVŽ rejnih živali na kmetijskem
gospodarstvu.

Opis intervencije

Predmet podpore je nakup kmetijske mehanizacije za izvajanje ekološke pridelave hrane, nakup in
postavitev rastlinjakov (vključno z izgradnjo vodnega vira, pridobivanju OVE in namakanja), ureditev
trajnih nasadov, ki se lahko izvedejo sočasno z izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter
naložbe v digitalne tehnologije.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko

poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ 50
% upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo.

IRP04 - NALOŽBE V RAZVOJ IN DVIG KONKURENČNOSTI 
TER TRŽNE NARAVNANOSTI EKOLOŠKIH KMETIJ

Razpoložljiva sredstva:
4.115.808 €

SC 2



IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, 
vključno z digitalizacijo 

Upravičenci nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pravne osebe in
samostojni podjetniki posameznik, ki so registrirani za predelavo ali trženje kmetijskih
proizvodov.

Opis intervencije Predmet podpore so individualne naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge
I k Pogodbi, pri čemer je rezultat proizvodnega procesa lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni
prilogi vključno z ureditvijo skladišč in hladilnic za namen predelave ali trženja kmetijskih
proizvodov. Poleg tega bodo podprte tudi naložbe v krožno gospodarstvo (v višini do 50 %
upravičenih stroškov celotne naložbe, če gre za naložbe identične IRP36, sicer ni omejitev) in sicer zlasti:
naložbe v OVE in URE, naložbe v ponovno uporabo stranskih proizvodov, naložbe v proizvodnjo bioplina,
naložbe v zmanjšanje rabe vode, ponovno uporabo odpadne vode ali uporabo meteorne vode, naložbe,
namenjene zmanjšanju odpadkov in odpadne hrane, naložbe v recikliranje ter naložbe, povezane z
zmanjševanjem embalaže (zlasti plastične embalaže) in uvajanjem biorazgradljive embalaže in embalaže iz
recikliranih materialov, naložbe v večjo snovno učinkovitost in rabo trajnostnih materialov (npr. lesa).

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko

poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ
50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
88.350.406 € 

SC 2

Pogoj glede 
odkupa vhodne 

lokalne 
surovine (25 %) 

za zahtevne 
naložbe



Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.
ter nosilci majhnih kmetij => le za podintervencijo Naravne nesreče pri trajnih nasadih.

Opis intervencije Intervencija vključuje tri podintervencije: A. Fizične osebe (kmetije), B. Pravne osebe in 
samostojni podjetniki posamezniki ter C. Naravne nesreče pri trajnih nasadih. 
Predmet podpore so naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev intenzivnih trajnih 
nasadov ter travniških sadovnjakov, ki se lahko izvedejo s sočasno z naložbo v nakup in 
postavitev mrež proti toči in je v celoti posajen s sortami, ki so odporne na podnebne 
spremembe oziroma tehnološko posodobitvijo individualnih namakalnih sistemov in nakupom 
opreme za namakanje oziroma oroševanje ter obnova potenciala kmetijske proizvodnje, 
prizadetega zaradi naravne nesreče ali izjemnih pojavov pri trajnih nasadih. 

Upravičene so tudi naložbe v OVE za potrebe namakanja oziroma v fotovoltaične panele, ki 
nadomeščajo mreže proti toči, v višini do 50 % upravičenih stroškov celotne naložbe

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 50 %, ki se lahko poveča za 10 % za naložbe 

na OMD ter za 15 % za naložbe mladih kmetov, do največ 75 % upravičenih stroškov naložbe. 
Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. 

IRP16 - NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH

Razpoložljiva sredstva:
40.582.400 €

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE/PODNEBJE 
SC 4



Upravičenci
Upravičenci do podpore za naložbe iz sklopov a) in c) so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen
nosilcev majhnih kmetij), za naložbe in sklopa b) pa pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so registrirani za predelavo kmetijskih proizvodov.

Opis intervencije
Naložbe v obnovljive vire energije vključuje naslednje sklope naložb:
a) naložbe v ureditev mikrobioplinarn na kmetijskih gospodarstvih,
b) naložbe v nakup opreme za proizvodnjo biometana,
c) naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu

Do podpore so upravičene tudi naložbe v digitalne tehnologije.
Pri naložbah v ureditev mikrobioplinarn so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji
najmanj 50 GVŽ.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev je 65 % upravičenih stroškov naložbe.

IRP36 - NALOŽBE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Razpoložljiva sredstva:

10.088.000 €

SC 4



Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij),  
ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov. 

Opis intervencije Predmet podpore so individualne naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena
gnojenju z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak in ureditev nadstandardnih zunanjih,
zaprtih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila (za KMG z vsaj 50 GVŽ) ter zatesnitev
obstoječih lagun za živinska gnojila (za KMG z vsaj 50 GVŽ). Dopustne le nadstandardne
kapacitete za živinska gnojila.

Oblika in stopnja
podpore Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki

se lahko poveča za 10 % za naložbe na OMD ter za 10 % za naložbe mladih kmetov, do
največ 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na
vlogo.

IRP17 - NALOŽBE V UČINKOVITO RABO DUŠIKOVIH 
GNOJIL

Razpoložljiva sredstva:
3.998.124 €

SC 4



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen za nosilce majhnih kmetij), ki se
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij
SN 2023-2027 (npr. SOPO, cel KOPOP: 18.01, 18.02, 18.03, N2000) oziroma se bodo vključili v njihovo
izvajanje najkasneje do zaključka naložbe.

Opis
intervencije

Predmet podpore so naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in
trajnostno rabo FFS.

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov. Najnižji znesek 
podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. Upravičenci  lahko prejmejo v programskem obdobju 2023-2027 
največ 200.000 evrov javne podpore.

IRP21 - NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA OPTIMALNO 
UPORABO HRANIL IN TRAJNOSTNO RABO FFS

Razpoložljiva sredstva:
3.009.505 €

SC 5

NALOŽBE ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z NARAVNIMI VIRI



Upravičenci Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se ukvarjajo s
pridelavo kmetijskih proizvodov.

Podprta bodo kmetijska gospodarstva, ki so vključena oz. se bodo vključila v izvajanje naravovarstvenih
podintervencij iz SN 2023-2027, programiranih na podlagi 31., 70. in 72. člena Uredbe (EU) 2021/2115
o strateških načrtih.

Opis
intervencije Podpirajo se naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme s travinja.

Kmetijska mehanizacija se lahko uporablja le na območjih iz Programa upravljanja Natura 2000 za
obdobje 2023 do 2027.

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih in za 10 % za naložbe mladih kmetov, do največ 50 % 
upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027 lahko 
upravičenci prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije. 

IRP37 - NALOŽBE V NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN OPREME ZA UPRAVLJANJE 
TRAVIŠČNIH HABITATOV 

Razpoložljiva sredstva:
2.399.985 €

SC 6
NALOŽBE PRISPEVAJO K VARSTVU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih
podintervencij SN 2023-2027 oziroma se bodo vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka
naložbe.

Opis intervencije Vključuje štiri podintervencije po namenih naložb:
A. Neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov (na območju Nature 2000)
B. Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti (na

območju Nature 2000, območja z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti, ter območja,
kjer je izkazana največja erozivnost tal)

C. Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite živali na paši pred napadi velikih zveri (območja
velikih zveri)

D. Neproizvodne naložbe v ureditev travniških sadovnjakov (na območju Nature 2000, območja
z trendom zmanjševanja krajinskih značilnosti, ter območja, kjer je izkazana največja erozivnost
tal)

Oblika in stopnja
podpore

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se
lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov.
Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023-2027 lahko
upravičenci prejmejo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te intervencije.

IRP22 - NEPROIZVODNE NALOŽBE, POVEZANE Z IZVAJANJEM 
NARAVOVARSTVENIH PODINTERVENCIJ SN 2023-2027

Razpoložljiva sredstva:
3.503.200 €

SC 6



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (razen nosilcev majhnih kmetij), ki se ukvarjajo s 
pridelavo kmetijskih proizvodov. 

Opis
intervencije

Intervencija se izvaja v prašičereji, govedoreji, reji drobnice, reji kopitarjev in perutninarstvu. 
Upravičene so naložbe, namenjene prilagoditvi KMG nadstandardnim zahtevam dobrobiti rejnih živali:
– ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme, ureditev ogrevanja hlevov na OVE ter ureditev skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev pašnikov in obor za nadzorovano pašo domačih živali, 
– ureditev dvorišč in hlevskih izpustov,
– naložbe v nakup in postavitev ograje, ki preprečuje stike prašičev z divjimi prašiči v skladu s predpisi, ki 
urejajo biovarnostne ukrepe.
Upravičenec mora zagotoviti obseg skladiščih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil za najmanj devet 
mesečno skladiščenje. Do podpore niso upravičene skladiščne kapacitete za živinska gnojila, ki ne presegajo 
minimalnih zahtev iz nitratne direktive. Upoštevajo se normativi za nadstandardne zahteve za rejo živali iz 
intervencije IRP28 Dobrobit živali. Za reje živali, za katere se intervencija IRP28 ne izvaja, se upošteva 80 % 
normativov za ekološko rejo živali iz predpisov EU. 

Oblika in 
stopnja
podpore

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko 
poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov. Najnižji znesek 
podpore znaša 5.000 eurov na vlogo. 

IRP29 - PODPORA ZA NALOŽBE V PRILAGODITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
IZVAJANJU NADSTANDARDNIH ZAHTEV S PODROČJA DOBROBITI REJNIH ŽIVALI

Razpoložljiva sredstva:
64.944.372 €

SC 9
NALOŽBE ZA IZBOLJŠANJE KMETIJSTVA ZA POTREBE DOBROBITI ŽIVALI 



Upravičenci
Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije Predmet podpore je vzpostavitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), postavitev
odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije)
vključno z opremo, transformatorske postaje ter dovodnega omrežja (primarni in
sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti.

Predmet podpore je tudi morebitno dovodno omrežje med vodnim virom in območjem
namakalnega sistema, ki je namenjen več uporabnikom.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je kot pavšalna podpora (uporaba poenostavljenih oblik stroškov).
Stopnja javne podpore je 100 odstotkov pri investiciji Izgradnja namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom. Najnižji znesek javne podpore je 10.000 eurov na vlogo.

IRP13 - IZGRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI 
VEČ UPORABNIKOM

Razpoložljiva sredstva:
8.975.150 €

NALOŽBE V NAMAKALNE SISTEME
SC 2



IRP14 - TEHNOLOŠKE POSODOBITVE 
NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ 
UPORABNIKOM

Upravičenci
Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč
pooblastili za izvedbo investicije.

Opis intervencije Predmet podpore so naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so
namenjeni več uporabnikom. S tehnološko posodobitvijo teh namakalnih sistemov se
zagotavlja zmanjšana poraba vode in s tem racionalnejše upravljanje z vodnimi viri. S
tehnološkimi posodobitvami se obstoječi namakalni sistemi posodobijo in prilagodijo
klimatskim in ekonomskim razmeram. Do podpore so upravičeni javni in zasebni
namakalni sistemi.
Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega
objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo,
transformatorske postaje ter dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni
razvod), ki se zaključi s hidranti.

Oblika in stopnja
podpore Nepovratna podpora je za dejansko nastale stroške naložb ali kot pavšalna podpora.

Stopnja javne podpore je 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za tehnološke
posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Razpoložljiva sredstva:
7.000.000 €

SC 5



IRP40 – IZGRADNJA INDIVIDUALNIH NAMAKALNIH 
SISTEMOV IN NAKUP NAMAKALNE OPREME

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Opis intervencije Predmet podpore je vzpostavitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), postavitev
odvzemnega objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije)
vključno z opremo, transformatorske postaje ter izgradnje dovodnega omrežja (primarni in
sekundarni namakalni razvod), ki se zaključi s hidranti. Predmet podpore je tudi nakup
namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov
na enoto). Stopnja javne podpore znaša 50 % pri investicijah: izgradnja individualnih
namakalnih sistemov in nakup namakalne opreme, saj se individualni namakalni sistemi in
namakalna oprema štejejo kot investicija na kmetijsko gospodarstvo. Do dodatnih 10 %
javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoj za mlade kmete. Do dodatnih
5 % javne podpore so upravičeni vlagatelji, ki imajo več kot 50 % površin vključenih v
intervenciji KOPOP in/ali EK. Najnižji znesek podpore je 2000 eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
3.590.000 €

SC 2



IRP41 - TEHNOLOŠKE POSODOBITVE 
INDIVIDUALNIH NAMAKALNIH SISTEMOV

Upravičenci

Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe.

Opis intervencije Predmet podpore je posodobitev vodnega vira (npr. zadrževalnik, vrtina, …), odvzemnega
objekta (črpališča, vodnjaka ali objekta za odvzem vode iz akumulacije) vključno z opremo, 
transformatorske postaje, dovodnega omrežja (primarni in sekundarni namakalni razvod), 
ki se zaključi s hidranti, ter nakup nove namakalne opreme.

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora je v obliki pavšalne podpore (uporaba poenostavljenih oblik stroškov
na enoto). Stopnja javne podpore znaša 50 odstotkov pri investiciji Tehnološke
posodobitve individualnih namakalnih sistemov, saj se individualni namakalni sistemi
štejejo kot investicija na kmetijsko gospodarstvo. Najnižji znesek javne podpore je 2.000
eurov na vlogo.

Razpoložljiva sredstva:
1.000.000 €

SC 5



Upravičenci Upravičenec do podpore je nosilec nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Opis intervencije Intervencija bo prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za ohranitev ali ustvarjanje novih delovnih 
mest na podeželskih območjih, predvsem pa diverzifikacijo dohodkov kmetijskim gospodarstvom.
Z intervencijo se bo podpiralo različne nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot npr. 
dejavnosti v turizmu, dejavnosti predelave in dodajanje vrednosti lesu, proizvodne in storitvene 
dejavnosti, proizvodnja električne in toplotne energije iz OVE, itd.

Upravičeni stroški: stroški gradnje, obnove nepremičnin, nakup opreme in naprav, OVE, …

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb. 
Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in 
se lahko poveča za:
– 5 % za naložbe v biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije;
– 5 % za naložbe mladih kmetov;
– 5 % za naložbe ekoloških kmetov;
– 5 % za majhne gorske kmetije;
– 10 % za naložbe v objekte s statusom kulturne dediščine.

Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov 
naložbe. Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo. Gre za pomoč po pravilu de 
minimis gospodarstva. 

IRP25 - PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI, 
VKLJUČNO Z BIOGOSPODARSTVOM IN V OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Razpoložljiva sredstva:
8.998.011 €

SC 8
NALOŽBE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH



IRP06 - NALOŽBE V UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE
Razpoložljiva sredstva:

3.590.672 €

NALOŽBE V GOZDARSTVO 
SC 2

IRP08 - INTERVENCIJA NALOŽBE V PRIMARNO 
PREDELAVO LESA IN DIGITALIZACIJO

IRP07 - NALOŽBE V NAKUP NOVE 
MEHANIZACIJE IN OPREME ZA DELO V GOZDU

IRP09 - NALOŽBE V USTANOVITEV IN RAZVOJ 
GOZDNEGA DREVESNIČARSTVA NOVO

IRP15 - NALOŽBE V SANACIJO IN OBNOVO GOZDOV PO 
NARAVNIH NESREČAH IN NEUGODNIH VREMENSKIH 
RAZMERAH



INTERVENCIJE EKSRP – MLADI KMETJE



IRP24 - PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV 
MLADIH KMETOV

Višina podpore v EUR (mladi 
kmetje vključeni v PIZ, s.p., 
družbe z enim družbenikom)

Višina podpore v EUR (ostali 
mladi kmetje)

Osnovna podpora 18.600 18.600

Izobrazba pridobljena na kmetijskih,
biotehniških izobraževalnih ustanovah 
ali mojstrski izpit za čebelarja

5.000 5.000

Vodenje dvostavnega knjigovodstva v 
davčne namene

3.000 3.000

Dodatek za mlade kmete, ki so v PIZ, 
s.p., družbe z enim družbenikom

21.400 0

Vključenost v ekološko kmetovanje + 10 % + 10 %

Skupaj največ 52.800 29.260

Razpoložljiva sredstva:
47.288.600 €



INTERVENCIJE EKSRP – SODELOVANJE



Upravičenci Podprte sheme kakovosti: ZGO, ZOP, ZTP, EKO, IK.

 pravna oseba, ki je pridobila certifikat iz podprtih shem kakovosti za vsaj dva KMG,
 samostojno KMG, ki je pridobilo certifikat iz podprtih shem kakovosti.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 Upravičenec mora imeti veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti.
 KMG, mora biti na novo vključen v izvajanje upravičene sheme kakovosti. Kot nova

vključitev se šteje, da KMG vstopi v shemo kakovosti v letu objave javnega razpisa
oziroma v letu pred objavo javnega razpisa.

 Upravičenec oz. član skupine mora sodelovati v shemi kakovosti, še vsaj naslednja 4
koledarska leta po izdaji odločbe o pravici do sredstev.

Oblika in stopnja
podpore

 Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila, po novem ni več zahtevkov za izplačilo
sredstev, vsa izplačila predvidena že ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.

 Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma
proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 100% izračunane vrednosti pavšalnega
plačila po modelni kalkulaciji.

 Podpora je enaka seštevku pavšalnih zneskov za stroške nastale v letu oddaje vloge na
javni razpis in še naslednja štiri koledarska leta sodelovanja v shemi kakovosti.

IRP11 - PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V 
SHEMAH KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
1.429.320 €

SC 3



Upravičenci  skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti EKO.

V okviru intervencije upravičene skupine proizvajalcev, ki vsaj povezujejo vsaj 2 subjekta,
vključena v naslednje sheme kakovosti: ZGO, ZTP, ZOP, gorski proizvod, EKO in IK.

Pogoji za pridobitev 
podpore

 Izdelan načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje vizijo oglaševanja in
informiranja ter opisan načrt promocijskih aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s
pridobljeno podporo.

 Gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec na novo začel izvajati aktivnosti
informiranja in promocije proizvodov iz upravičenih shem kakovosti.

 Najkasneje do preteka 3 koledarskih let, ki sledijo oddaji vloge na JR izvesti vse aktivnosti,
navedene v načrtu dejavnosti informiranja in promocije.

 Upravičenec mora biti neprekinjeno priznan za isto shemo kakovosti oziroma iste proizvode,
kot je bil priznan ob vložitvi vloge na JR ves čas trajanja obveznosti in še tri koledarska leta od
dneva zadnjega izplačila sredstev.

 Na notranjem trgu EU mora izvajati skupno promocijo in dejavnosti informiranja potrošnikov.
 Aktivnosti iz načrta dejavnosti informiranja in promocije se morajo izvajati na način, da se na

materialih namenjenih za informiranje in promocijo v ospredju pojavi ime proizvodov iz
upravičene sheme kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oz. simbol kakovosti
proizvoda.

IRP39 - DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN 
PROMOCIJA PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
2.599.974 €

SC 3



Oblika in stopnja
podpore

 Podpora za izvajanje dejavnostmi promocije in informiranja se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev za dejansko nastale stroške povezane z dejavnostmi promocije in informiranja
potrošnikov. Za določene stroške (priprava načrta promocije, stroški dela, kilometrina…)
se predvideva tudi uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

 Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih dejanskih stroškov.
 Najvišji znesek javne podpore je 200.000 EUR. V primeru, da upravičenec združuje

proizvajalce iz več shem kakovosti oziroma iz več proizvodov iz shem kakovosti se za vsak
nadaljnji proizvod najvišji znesek javne podpore poveča za 10%.

 Upravičeni so stroški nastali po oddaji vloge na javni razpis in še naslednja 3 koledarska
leta.

IRP39 - DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN 
PROMOCIJA PROIZVODOV IZ SHEM KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
2.599.974 €

SC 3



Upravičenci Vodilni partner pogodbenega partnerstva, ki je pravna oseba, ki ima sedež na geografsko zaokroženem
območju.
Podpora je namenjena kritju stroškov, povezanih z vzpostavitvijo partnerstva, njegovemu upravljanju
ter izvajanju načrta razvoja določenega geografsko zaokroženega območja.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 izdelan načrta razvoja geografsko zaokroženega območja
 sklenjeno pogodbeno partnerstvo, ki ga sestavljajo:

• najmanj 50 kmetijskih gospodarstev z  geografsko zaokroženega območja, 
• najmanj 5 deležnikov z geografsko zaokroženega območja s področja HORECA (hoteli, 

restavracije, catering) javnih zavodov in trgovine.
 določitev geografsko zaokroženega območja, ki predstavlja območje dveh ali več soležnih občin 

na območju RS.
 nova obliko sodelovanja;
 upravičenec mora v zastavljenih rokih izvesti aktivnosti iz načrta razvoja geografsko zaokroženega 

območja in letno poročati o izvedenih aktivnostih na podlagi kazalnikov za spremljanje procesa;
 povečanje števila parterjev za vsaj 50 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
 člani partnerstva pridobiti pravico o uporabi kolektivne znamke, registrirane na podlagi 

nacionalne ali EU zakonodaje, oziroma biti vključeni v izvajanje ene od shem kakovosti, 
vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje (EKO, ZTP, ZGO, ZOP) 

 do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo biti med člani iz pogodbenega partnerstva 
sklenjene pogodbe o odkupu proizvodov oziroma pogodbe za izvedbo storitev.

IRP12 - REGIJSKI PRISTOP POVEZOVANJA LOKALNIH 
PROIZVODOV S POUDARKOM NA EKOLOŠKIH 
PROIZVODIH

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €

SC 3



Oblika in 
stopnja
podpore

Višina podpore na upravičenca: največ 460.000 EUR nepovratnih sredstev v petletnem obdobju 
upravičenosti do podpore.

Predmet in višina podpore

1. Pripravljalne aktivnosti in priprava načrta razvoja geografsko zaokroženega območja: pavšalni 
znesek v višini 20.000 EUR. 

2. Stopnja podpore za stroške dela za namen upravljanja partnerstva in izvajanja načrta razvoja 
geografsko zaokroženega območja znaša 80 % upravičenih stroškov. Stopnja podpore se poveča 
za:

10%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 10% do 20% vseh v partnerstvo 
vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za od 50% do 100 % 
več vseh kmetijskih gospodarstev , kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva, 

20%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 20% vseh v partnerstvo vključenih 
kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za najmanj 100% več vseh 
kmetijskih gospodarstev, kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva. 

3. do 65% za naložbe za namen trženja ali za potrebe razvoja geografsko zaokroženega območja 
(embalaža, pakiranje, hladilnice, dostavna vozila, IKT oprema).

Načrtovani znesek za vzpostavitev: 460.000,00 EUR

IRP12 - REGIJSKI PRISTOP POVEZOVANJA LOKALNIH 
PROIZVODOV S POUDARKOM NA EKOLOŠKIH PROIZVODIH

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €

SC 3



Upravičenci
• skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje in,
• skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/84.8

Opis intervencije Podintervencija Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in
gozdarskem sektorju je namenjena podpori za ustanovitev in začetno delovanje skupin proizvajalcev in organizacij
proizvajalcev za skupno trženje na področju kmetijstva in gozdarstva, podpori za ustanovitev in začetno delovanje
skupin za izvajanje shem kakovosti in skupin izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju se
dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za največ prvih pet
zaporednih let po datumu priznanja. Najvišja stopnja podpore znaša 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se
postopno znižuje in sicer:
– 10 % deleža tržne proizvodnje za koledarsko leto priznanja,
– 9 % deleža tržne proizvodnje za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 8 % deleža tržne proizvodnje za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 7 % deleža tržne proizvodnje za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
– 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.
Najvišji letni znesek javne podpore je:
– 25.000 EUR za skupine proizvajalcev in skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848,
– 50.000 EUR za organizacije proizvajalcev

IRP10 - SPODBUJANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA 
V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU
1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje 
kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Razpoložljiva sredstva:
6.000.000 €



2. podintervencija: Medpanožno sodelovanje

Upravičenci Medpanožne organizacije, priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter na podlagi nacionalnega 

pravilnika o priznanju medpanožnih organizacij. 

Upravičenci do podpore so združeni predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo in 

vsaj eno od naslednjih faz dobavne verige: predelavo proizvodov iz enega ali več sektorjev ali trgovino z 

njimi, vključno z njihovo distribucijo ter predstavljajo pomemben delež v kmetijskem sektorju. Za njihovo 

delovanje ni potrebno vzpostaviti nove pravne osebe. 

Opis intervencije Podpira se medpanožno sodelovanje, s katerim bomo spodbujali vertikalno povezovanje v verigi. Z

ustanovitvijo medpanožnih organizacij želimo zgraditi trdne verige vrednosti, ki gradijo na pogodbenih

odnosih. Medpanožne organizacije želimo vzpostaviti predvsem v sektorjih, kjer je vertikalna povezanost

šibka. Cilj podintervencije je izboljšanje položaja pridelovalcev, ki so prvi člen v verigi vrednosti, saj

medpanožne organizacije služijo kot platforma za dialog, spodbujanje marketinškega usklajevanja,

izpopolnjevanje znanja ter raziskovanje marketinških potencialov. Cilj podintervencije je tudi dolgoročni

obstoj in sodelovanje med akterji v medpanožni organizaciji.

Oblika in stopnja

podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore znaša 70 % 

upravičenih stroškov, ki se navezujejo na izbrani cilj in so potrebni za izvedbo načrta aktivnosti, 

promocije ter sodelovanja. Najvišji znesek javne podpore je 500.000 EUR na medpanožno organizacijo. 

Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu in sicer največ 5 let od 

odobritve vloge za podporo. Stroški za namen vzpostavitve medpanožne organizacije niso upravičeni 

stroški. 

Razpoložljiva sredstva:
500.000 €



Upravičenci LAS, fizična in/ali pravne osebe

Opis intervencije LEADER bo del skupnega pristopa LEADER/CLLD s skladom ESRR.
Pristop LEADER predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj
navzgor«. Cilj intervencije LEADER je skozi potrjene LAS in strategije lokalnega razvoja (SLR) za
programsko obdobje 2023-2027 spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na
podeželskih območjih, in prispevati k ostalim specifičnim ciljem SN. Namen intervencije je doseganje
navedenega cilja skozi izvajanje operacij in operacij sodelovanja med različnimi LAS, ki naslavljajo
potrebe in izzive na podeželju. Operacije v okviru intervencije prispevajo k doseganje k cilju intervencije,
SLR, okoljski trajnosti, socialni vzdržnosti, vključenosti partnerjev, inovativnosti, dodani vrednosti
območja LAS.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči za: 
a) Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR. 

Uredba za delovanje LAS in pripravo SLR bo objavljena jeseni 2022, sledi javni poziv za pripravo novih 
SLR.  Potrjene SLR (potrditev tekom l. 2023): LAS-i bodo objavili javni poziv za izbor operacij, 
operacije sodelovanja bodo potrjene na organih LAS. 
Upravičeni dejansko nastali stroški ali aktivnosti ali v obliki SCO; stopnja podpore do 80 %     
ali v obliki SCO; najvišji znesek podpore 200.000 EUR; upravičenci so lahko LAS, fizične ali pravne  
osebe. Upravičene operacije izven naselij s 10.000 preb., ki so v skladu s potrebami SLR, večjo   
dodano vrednostjo, itd.

a) Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije – stopnja podpore je do 100% 
upravičenih stroškov, pavšalno izplačilo – delitev EKSRP : ESRR (upravičenci LAS – vodilni partnerji).

IRP26 - LEADER Razpoložljiva sredstva:
44.428.195 €



HORIZONTALNE INTERVENCIJE -

USPOSABLJANJE, PRENOS 

ZNANJA, INOVACIJE  



AKIS
INTERVENCIJE IN PODPORNI SISTEMI

62

Pomembno, a izven SN: 
MIZŠ, HORIZON 2020, 
CRP-i, javne službe

Z intervencijami krepimo tako pogoje za ustvarjanje znanja in krepitev inovacij kot 
izmenjavo znanja in sodelovanje med vsemi deležniki sistema AKIS 

P35 Izboljšanje 
koordinacije in 

vzpostavitev enotne 
spletne platforme 

AKIS

Svet za 
RAZVOJ

Mreža za 
podeželje

PLATFORMA AKIS 
Kot spletni servis za pretok 

informacij (rezultati raziskav in 
nalog javnih služb, EIP…)

.

Upravljanje in koordinacija AKIS 
na operativni ravni: RRI, JSKS in 
ostale JS, NOE na MKGP glede 

AKIS, tudi z orodjem:

Koordinacijsko 
telo AKIS

Koordinacija z MIZŠ, MOP in 
ostalimi ministrstvi, tudi z deležniki

P34 Izboljšanje izmenjave 
znanja in prenosa 
informacij

•Intervencija IRP32: 
Izmenjava znanja in 
prenos informacij kmetom 
in gozdarjem ter 
usposabljanje svetovalcev

•Intervencija IRP30: 
Medgeneracijski prenos 
znanja

P36 Krepitev raziskav in 
razvoja, inovacij in 
sodelovanja

•Intervencija IRP31: 
Podpora za projekte EIP

•Intervencija IRP38: 
Konzorciji institucij znanja 
v podporo prehodu 
kmetijstva v zeleno, 
digitalno in podnebno 
nevtralno

P37 Spodbujati 
digitalizacijo in krepitev 
kompetenc v kmetijstvu, 
gozdarstvu in ŽPI 

• Digitalizacija podprta v 
okviru različnih 
investicijskih ukrepov

• Dopolnjevanje z 
Mehanizmom za 
okrevanje in odpornost, 
EKP 2021-2027 in 
InvestEU

- razpoložljiva sredstva: 3.500.000 €

- razpoložljiva sredstva: 7.560.000 €

- razpoložljiva sredstva: 10.200.000 €

- razpoložljiva sredstva: 12.000.000 €

HC - razpoložljiva sredstva:
33.260.000 €



IZVEDBENE UREDBE SN 2023-2027



Uredba o pogojenosti

Uredba o neposrednih plačilih (9 intervencij)
INP01 - Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost
INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost 
INP03 - Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice
INP04 - Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi
INP05 - Vezana dohodkovna podpora za krave dojilje
INP06 - Vezana dohodkovna podpora za mleko v gorskih območjih
INP07 - Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline
INP08 - Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali
INP09 - Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 (9 intervencij)
IRP01 - Plačilo za naravne ali druge omejitve
IRP18.01 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Podnebne spremembe (KOPOP_PS)
IRP18.02 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Naravni viri (KOPOP_NV)
IRP18.03 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK)
IRP19 - Ekološko kmetovanje
IRP43 - Ekološko čebelarjenje
IRP42- Lokalne pasme in sorte
IRP27 - Biotično varstvo rastlin
IRP20 - Plačila NATURA 2000

Uredba o podpori za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu
IRP34 - Ohranjanje, trajnostna raba in razvoj rastlinskih genskih virov v kmetijstvu



Uredba o dobrobiti živali
IRP28 - Dobrobit živali

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike (IAKS uredba)

Horizontalna uredba za ne-IAKS intervencije (skupne določbe, ki veljajo za vse ne-iaks intervencije)

Investicijska uredba (12 intervencij)
IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev 
IRP03 - Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti preskrbe s hrano
IRP04 - Naložbe v razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne naravnanosti ekoloških kmetij
IRP16 - Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih
IRP17 - Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil
IRP21 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo FFS
IRP22 - Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem naravovarstvenih podintervencij
IRP25 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne dediščine
IRP29 - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali
IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo
IRP36 - Naložbe v obnovljive vire energije
IRP37 - Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih habitatov

Uredba za gozdarske intervencije
IRP06 - Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture
IRP07 - Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu
IRP08 - Naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo
IRP09 - Naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva

Uredba za naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah
IRP15 - Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih



Uredba za zemljiške operacije in namakanje
IRP05 - Izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč
IRP40 - Individualni namakalni sistemi in nakup namakalne opreme
IRP41 - Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov
IRP13 - Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
IRP14 - Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Uredba za mlade kmete
IRP24 - Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov
IRP30 - Medgeneracijski prenos znanja
Uredba za intervencije sodelovanja v shemah kakovosti in dejavnosti informiranja ter promocije
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
IRP39 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti
Uredba za intervencijo kolektivnih oblik sodelovanja
IRP10 - Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju
Uredba za regijski pristop povezovanja
IRP12 - Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških 

proizvodih
Uredba za podporo projektom EIP
IRP31 - Podpora za projekte EIP
Uredba za izmenjavo znanj in prenos informacij
IRP32 - Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev
Uredba za podporo konzorcijem znanja
IRP38 - Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno
Uredba za testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih 
IRP33 - Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih 
Uredba LEADER/CLLD 
IRP26 – LEADER



Uredba za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov (6 intervencij)
SI01 - Prenos znanja v čebelarstvu
SI02 - Podpora čebelarjem in čebelarskim društvom
SI03 - Vzreja čebeljih matic
SI04 - Raziskovalno delo na področju čebelarstva
SI05 - Promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva
SI06 - Kakovost in varnost čebeljih pridelkov

Uredba za intervencije v vinskem sektorju (3 intervencije)
SI07 - Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
SI08 - Promocija vina v tretjih državah
SI09 - Ukrepi informiranja o vinih Unije v državah članicah

Uredba za intervencije v sektorju sadja in zelenjave (7 intervencij)
SI10.01 naložbe in raziskave
SI10.02 svetovanje in tehnična pomoč
SI10.03 usposabljanje in izmenjava dobrih praks
SI10.05 promocija, obveščanje in trženje
SI10.06  umik s trga za brezplačno razdelitev
SI10.07 opustitev spravila
SI10.08 zavarovanje letine in proizvodnje



KAKO NAPREJ – IZVAJANJE SN 2023-2027 

• Evropska komisija je potrdila SN 2023-2027 
• Priprava nacionalnih uredb za intervencije, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge: 

najpozneje februarja 2023. 
Novost: poznejši začetek subvencijske kampanje (predvidoma 15. 3. 2023)

• Priprava nacionalnih uredb za izvajanje SN 2023-2027 – razvoj podeželja javni
razpisi/javna naročila: Uredbe bodo pripravljene predvidoma v prvi polovici leta
2023. Javni razpisi se bodo predvidoma pričeli izvajati v drugi polovici 2023.
Objavljen bo terminski načrt objave javnih razpisov.

• Priprava nacionalnih uredb za izvajanje SN 2023-2027 – sektorske intervencije:
Uredba za sadje in zelenjavo bo pripravljena predvidoma v prvi polovici leta 2023.
Za sektor vina se bodo intervencije začele izvajati z letom 2024. Uredba bo
pripravljena predvidoma do konca decembra 2022. Del javnih razpisov in javnih
naročil za čebelarski sektor bo objavljen predvidoma do konca marca 2023.
Naložbeni ukrepi v čebelarstvu, vzdrževanje učnih čebelnjakov in sofinanciranje
zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu, bodo lahko uveljavljeni od 1. 8. 2022.



spletna stran: skp.si

HVALA ZA POZORNOST!


