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15. člen

PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI 
INFORMIRANJA

15.1 Usposabljanje in pridobivanje  strokovnih znanj

15.2 Predstavitvene dejavnosti oziroma demonstracijski projekti



15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

� Korelacija z 2007-2013: vsebinsko soroden ukrepu 111  

� Namen podpore:

� Dejavnosti usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj ter 

� Predstavitvene dejavnosti (demonstracijske projekte), katerih namen je v 
praksi prikazati uporabo sodobne tehnologije in mehanizacije, novih 
načinov varstva rastlin, specifičnih proizvodnih tehnik, načinov za 
prilagajanje podnebnim spremembam itd.

� Potrebe po znanju identificirane po pristopu »od spodaj navzgor«. 
Seznam identificiranih potreb = podlaga za JR.

� Upravičenec: subjekti, ki zagotavljajo usposabljanje ali izvajajo druge 
dejavnosti prenosa znanja in imajo ustrezne kvalifikacije (strokovnost 
predavateljev, reference, izkušnje, praktična usposobljenost). 

Vsebine: kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, dobro počutje živali,
povezovanje, trženje, IKT, dodajanje vrednosti…



15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

� Ciljna skupina:  osebe, dejavne v kmetijskem, živilskem in gozdarskem 
sektorju, upravljavci zemljišč in drugi gospodarski subjekti, ki so MSP in 
delujejo na podeželskih območjih. 

� Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč izvajalcem dejavnosti 
prenosa  znanja, ki se izplačuje postopno na podlagi vloženih zahtevkov.

� Upravičeni stroški: so stroški, ki so navedeni v Katalogu najvišjih 
priznanih vrednosti stroškov. NOVOST!

1. za upravičence, ki vstopajo ali želijo vstopiti v določene 
druge ukrepe PRP 2014–2020 (usposabljanje kot 
predpogoj ali obveznost za vstop v ukrep)

2. za ostale upravičence, ki potrebujejo dodatna znanja in 
kompetence.



� Kriteriji upravičenosti:

� ustrezna kvalificiranost osebe, ki izvaja dejavnost prenosa znanja in 
informiranja;

� zadostnost in redno usposabljanje osebe, ki zagotavlja storitev 
prenosa znanja in informiranja; 

� predložitev 3-letnega programa za izvedbo usposabljanja.

15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 

Program 
usposabljanja

� Izvajalec prijavi najmanj 5 oz. največ 15 vsebinsko 
različnih usposabljanj.

� Izvedbo istega programa lahko ponovi največ 3x. 
Ponovitev v različnih letih in krajih/regijah Slovenije.

� Eno usposabljanje = min. 10 enot po 45 min, od tega 
praktičnemu prikazu min. 20 % časa, kjer je to 
potrebno.

� Skupino udeležencev: min. 15 oseb.

� Transparentnost.

� Merila za izbor: usposobljenost izvajalca, kakovost programa, 
inovativnost podajanja znanja, razširjanje znanja in transparentnost, 
prostorski vidik. Vrsta JR: odprti. 



� Stopnja podpore: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 %. Najnižji znesek, ki 
ga lahko uveljavlja upravičenec/vlogo znaša 10.000 €, najvišji pa do vključno 
300.000 €.

� Finančni okvir:

� Stopnja sofinanciranja EKSRP znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

Ukrep Načrtovan prispevek 
EU (v €)

Skupaj (v €)

Prenos znanja 11.223.686,84 14.029.608,55

15.1 Usposabljanje in pridobivanje 
strokovnih znanj

5.570.274,21 6.962.842,76

15.2 Predstavitvene dejavnosti oz. 
demonstracijski projekti

5.653.412,63 7.066.765,79

15 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja 



16. člen

POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA 



� Korelacija z 2007-2013: za RS je to povsem nov ukrep

� Namen podpore: Večja dostopnost specializiranih in kakovostnih 
svetovalnih storitev s ciljem pospeševanje prenosa znanja in inovacij v 
kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih ter krepitev baze 
znanja.

� Upravičenec: Do podpore je upravičen ustrezno kvalificiran subjekt 
javnega ali zasebnega prava, ki zagotavlja svetovanje.

� Ciljna skupina:  kmetje, posestniki gozdov, drugi upravljavci kmetijskih in 
gozdnih zemljišč in MSP na podeželskih območjih.

� Vrsta podpore: nepovratna finančna pomoč, namenjena kritju stroškov 
svetovanja, ki se zagotovi izvajalcu svetovanja. Izplačuje se postopno na 
podlagi zahtevkov, vloženih po opravljenih storitvah svetovanja. 
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� Upravičeni stroški: Do 1.500 €/ svetovanje, katerega rezultat mora biti 
oprijemljiv in preverljiv. Višina upravičenih stroškov se opredeli v Katalogu 
stroškov za izvajanje ukrepov PRP  2014–2020, pri čemer se upošteva 
zahtevnost in rezultat svetovanja.

� Kriteriji upravičenosti: 

� Kvalificiranost osebja;

� Zadostnost in redno usposabljanje osebja;

� Izkušenost in zanesljivost osebja na področju, v zvezi s katerim svetuje;

� Pri svetovanju ne sme priti do konflikta interesov v smislu prekrivanja 
svetovalne in tržne dejavnosti subjekta.

� Svetovanje je povezano z vsaj 1 prednostno nalogo EU za razvoj 
podeželja in obsega vsaj enega od predpisanih sklopov iz 16. člena Ur. 
RP/2013/EU (in max. 3 sklope).  
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� Predpisani sklopi svetovanja zajemajo: 

+ druga vprašanja, povezana z gospodarsko, kmetijsko in okoljsko 
učinkovitostjo kmetijskega gospodarstva.

+ svetovanje posestnikom gozdov.  

+ svetovanje MSP lahko zajema tudi vprašanja, povezana z gospodarsko in 
okoljsko učinkovitostjo podjetja.
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� eno ali več predpisanih zahtev ravnanja in/ali standarde za ohranjanje dobrega 
kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč; po potrebi kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje in ohranjanje kmetijskih površin – navezava na 
Uredbo NP/2013/EU;

� podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost, varstvo voda in tal, obveščanje o 
boleznih živali in rastlin ter inovacijami, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi 
HU/2013/EU;

� trajnostni razvoj gospodarske dejavnosti majhnih kmetij…;

� po potrebi standarde varstva pri delu, ki temeljijo na zakonodaji EU



Celovit načrt 
razvoja

Gnojilni 
načrt

Načrt 
aktivnosti za 

KOPOP

Poslovni 
načrt

Analiza trga 
in tržnih poti

Vzpostavitev
knjigovodstva

Načrt 
prestruktur.

Program 
dobrega 
počutja 

živali

Rezultat 
svetovalne 

storitve mora 
biti oprijemljiv 
in preverljiv!



� Vrsta JR: odprti tip javnega razpisa za izbor izvajalcev svetovanja. 

� Za določeno vsebino svetovanja se lahko izbere več izvajalcev. 

� Izvajalci se lahko izberejo za celotno obdobje izvajanja programa. 

� Izbrani izvajalci bodo javno objavljeni.

� Stopnja podpore: Max. 1.500 €/svetovanje. Upravičenec je lahko iz naslova 
individualnih svetovanj za 1 razpisano vsebino (sklop) upravičen do max. 
300.000 evrov za celotno obdobje. En upravičenec se lahko javi na največ tri 
sklope razpisanih vsebin.  

� Stopnja sofinanciranja EKSRP: znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna RS.

Ukrep Načrtovan prispevek 
EU (v €)

Skupaj (v €)

Podpora za svetovalne 
storitve

8.313.842,11 11.085.122,81
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29. člen

KMETIJSKO-OKOLJSKO-PODNEBNI UKREP 



� Namen podpore: Podpore se namenjajo za izvajanje kmetovanja, ki omogoča 
varovanje in izboljšanje okolja, elementov krajine, naravnih virov in genske 
raznovrstnosti ter prilagajanje podnebnim spremembam.

� Upravičenec: Upravičenci do plačil za ukrep KOPOP so kmetijska gospodarstva, 
vpisana v RKG.

� Upravičeni stroški: 

� Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo obvezne standarde 
navzkrižne skladnosti, zelene komponente I. stebra, minimalne zahteve za uporabo 
gnojil in FFS ter druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov. 

� Plačila krijejo vse ali del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete 
obveznosti. Plačila lahko vključujejo tudi transakcijske stroške (do največ 20% 
plačila).

� Velikost skupne površine: ne glede na vrsto rabe vsaj 0,3 ha. Najmanjša 
velikost površine iste rabe vsaj 0,1 ha, v primeru travniškega sadovnjaka in 
vrtnin,vsaj 0,05 ha – prehod na sistem “blokov”.

29 – KMETIJSKO-OKOLJSKI-PODNEBNI UKREP



� Struktura plačila KOPOP:  

29 – KMETIJSKO-OKOLJSKI-PODNEBNI UKREP

Podpora za izvajanje ukrepa KOPOP sestoji iz:

� osnovnega plačila na kmetijsko gospodarstvo, ki se nanaša na obvezno 
izvajanje osnovnih zahtev;

� plačila na hektar za najmanj eno ali več dodatnih zahtev po lastni izbiri 
upravičenca.

Podpora za izvajanje naravovarstvenih aktivnosti na travinju v okviru 
ukrepa KOPOP sestoji iz:
� osnovnega plačila na kmetijsko gospodarstvo, ki se nanaša na obvezno 

izvajanje osnovnih zahtev;
� plačila na hektar, ki se nanaša na obvezno izvajanje splošnih zahtev za 

naravovarstvene aktivnosti na travinju;
� plačila na hektar za najmanj tri ali več dodatnih zahtev za 

naravovarstvene aktivnosti na travinju po lastni izbiri upravičenca



STANDARD

NADSTANDARD 
= KOPOP

Navzkrižna skladnost

(predpisane zahteve ravnanja + dobri kmetijski in okoljski pogoji)

Zelena komponenta I. stebra SKP - DELNO

Obvezne minimalne zahteve za uporabo gnojil
in FFS ter druge ustrezne obvezne 
zahteve iz nacionalnih predpisov

Dodatni stroški in izgubljen prihodek 
zaradi prevzema obveznosti
(+ transakcijski stroški, če potrebno) 

KOPOP: Osnovne zahteve + ena ali več dodatnih zahtev.
Naravovarstvene zahteve na travinju: osnovne zahteve + splošne 
zahteve + najmanj 3 dodatne zahteve po lastni izbiri.

29 – KMETIJSKO-OKOLJSKI-PODNEBNI UKREP

KOPOP SHEMA:



� Dodatne zahteve pri KOPOP - nabor raznih zahtev, ki se med seboj lahko 
»kombinirajo«, vsaka zahteva pa je posebej finančno ovrednotena.

Dodatne zahteve se 
nanašajo na sheme:

� gnojenje;
� varstvo rastlin;
� posevki/kolobarjenje;
� obdelava/oskrba;
� košnja/paša;
� travniški sadovnjaki;
� nasadi z njivsko rabo oziroma večnamenski 

sadovnjaki;
� planine;
� genski viri;
� sobivanje z zvermi in divjadjo.

29 – KMETIJSKO-OKOLJSKI-PODNEBNI UKREP



� Kriteriji upravičenosti: 

•   Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v RKG.

•   Predhodno 6-urno usposabljanje s področja kmetijsko okoljskih in 
kmetijsko podnebnih vsebin.

•   Predhodno izdelan načrt aktivnosti za KMG, ki se pripravi pred začetkom 
kampanje za uveljavljanje zahtevkov za ukrepe kmetijske politike in pri 
kasnejšem vnosu zbirne vloge služi kot osnova za vlaganje zahtevka za 
ukrep KOPOP.

� Trajanje obveznosti: najmanj 5 let.

� Višina podpore: predmet kalkulacij.

� Najvišji/najnižji znesek plačil: v skladu s Prilogo I Uredbe RP/2013/EU:
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Njivske površine 600 EUR/ha 

Trajni nasadi 900 EUR/ha 

Travinje 450 EUR/ha 

Avtohtone pasme domačih živali 200 EUR/GVŽ 

 



Ukrep Načrtovan prispevek 
EU (v €)

Skupaj (v €)

Kmetijsko okoljska in 
podnebna plačila

166.276.842,11 221.702.456,14

� Finančni okvir:

V ukrep KOPOP se lahko vključijo vsi upravičenci. Če bo vloženih več zahtevkov, 
kot je na razpolago sredstev za ta ukrep, bo izbor upravičencev narejen s 
pomočjo meril za izbor, ki se bodo nanašala na:

� Merila za izbor:
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� velikost kmetijskega gospodarstva;
� območja, ki so problematična z vidika onesnaževanja 

kmetijskega izvora (območja, onesnažena zaradi 
fitofarmacevtskih sredstev, nitratov ipd.);

� rejo avtohtonih pasme domačih živali;
� pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih 

rastlin;
� vključenost v naravovarstvene aktivnosti na travinju;
� vključenost v ukrep ekološko kmetovanje.



30. člen

EKOLOŠKO KMETOVANJE

30.1 Preusmeritev v ekološko kmetovanje

30.2 Izvajanje ekološkega kmetovanja



� Namen podpore: V okviru ukrepa se bo spodbujalo izvajanje ekološkega 
kmetovanja kot tudi preusmerjanje v ekološko kmetovanje. Vključeno je tudi 
biodinamično kmetovanje. 

� Upravičenec: kmetijska gospodarstva, vpisana v RKG.

� Upravičeni stroški: 

� Plačila se namenjajo samo tistim obveznostim, ki presegajo obvezne standarde 
navzkrižne skladnosti in minimalne zahteve za uporabo gnojil ter 
fitofarmacevtskih sredstev.

� Plačila krijejo vse ali del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi 
prevzete obveznosti. Plačila lahko vključujejo tudi transakcijske stroške (do 
največ 20% plačila).

� Velikost skupne površine: ne glede na vrsto rabe vsaj 0,3 ha. Najmanjša 
velikost površine iste rabe vsaj 0,1 ha, v primeru travniškega sadovnjaka in 
vrtnin,vsaj 0,05 ha – prehod na sistem “blokov”.

30 – EKOLOŠKO KMETOVANJE



� Kriteriji upravičenosti: 

� upravičenec se mora pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje 
ekološkega kmetovanja vključiti v kontrolo najkasneje do 31. 12. tekočega leta za 
naslednje leto;

� kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v RKG;

� pred vstopom izdelan načrt aktivnosti.

� Trajanje obveznosti: najmanj 5 let.

� Višina podpore: predmet kalkulacij.

� Najvišji/najnižji znesek plačil: v skladu s Prilogo I Uredbe RP/2013/EU 
znašajo:

� Njivske površine – 600 EUR/ha

� Njivske površine – semenarjenje: 800 EUR/ha

� Trajni nasadi – 900 EUR

� Travinje – 450 EUR/ha

� Čebelarjenje – predmet dopolnitve.

30 – EKOLOŠKO KMETOVANJE



Ukrep Načrtovan prispevek  EU (v €) Skupaj (v €)

Ekološko kmetijstvo 33.255.368,42 44.340.491,23

Plačila za preusmeritev 4.156.921,05 5.542.561,40

Plačila za izvajanje 29.098.447,37 38.797.929,82

� Finančni okvir:

� Različne višine plačila za izvajanje oz. preusmerjanje v EKO: 

� njive-poljščine 
� vrtnine na prostem 
� vrtnine v zavarovanih prostorih 
� oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, 

nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 
dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 
dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah in mešanih 
sadnih vrstah 

� travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 
najmanj 50 dreves/ha

� vinogradi  
� hmeljišča  
� drevesnice  
� trajno travinje  
� semenarjenje  
� čebelarjenje

� Predmet kalkulacij.
� Podpora za bio-dinamično kmetovanje 

kot pavšalni dodatek k plačilu.
� KMG brez živali ni upravičeno do 

plačila za trajno travinje iz ukrepa.
� Plačilo za trajno travinje je vezano na 

travojede živali (govedo, drobnica, 
konji). Spodnja meja obtežbe je 0,5 
GVŽ /ha travinja. Če kmetijsko 
gospodarstvo obtežbe 0,5 GVŽ na 
hektar travinja ne dosega, lahko 
pridobi plačilo za toliko površin, za 
kolikor je zagotovljena ta obtežba.  



� Merila za izbor: V ukrep ekološko kmetovanje se lahko vključijo 
vsi upravičenci. Če bo vloženih več zahtevkov, kot je na razpolago 
sredstev za ta ukrep, bo izbor upravičencev narejen na podlagi 
meril za izbor:
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� tržno usmerjenost kmetijskega gospodarstva;
� vključenost v ekološko semenarjenje;
� vključenost v ekološko čebelarjenje;
� vključenost v ukrep kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih 

plačil;
� vključenost v izvajanje naravovarstvenih aktivnosti na travinju v 

okviru ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil;
� rejo avtohtonih pasme domačih živali;
� pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin.



32. člen

PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI 
DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI

Št Aktivnosti

32.1 Plačila za gorska območja

32.2 Plačila za druga območja

32.3 Plačila za območja s specifičnimi omejitvami



� Namen podpore: Namen ukrepa je ohranitev in nadaljnja obdelanost 
kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(OMD). Izravnalno plačilo spodbuja ohranjanje sonaravnih sistemov kmetovanja 
in kulturne krajine ter trajnostno rabo kmetijskih zemljišč.

� Upravičena območja:

� Hribovsko-gorska območja – razmejitev ostane enaka

� Območja, ki niso gorska območja in imajo pomembne naravne  omejitve – predmet 
reforme EU, ki je prestavljena v leto 2018. Do potrditve reforme se uporablja 
veljavna razvrstitev iz PRP 2007–2013.

� Območja s posebnimi omejitvami – razmejitev ostane enaka, razen v delu, kjer bodo 
izpolnjeni pogoji za vključitev v območja s pomembnimi naravnimi omejitvami

� Upravičenec: Izravnalna plačila se dodelijo nosilcem kmetijskih gospodarstev za 
obdelana kmetijska zemljišča na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami.

32 – PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI 
POSEBNIMI OMEJITVAMI



� Kriteriji upravičenosti: 

� Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati zahteve navzkrižne skladnosti;

� Najmanjša skupna površina na kmetijskem gospodarstvu, za katero je 
mogoče pridobiti izravnalno plačilo, je 1 hektar;

� Upravičenci se obvežejo, da bodo na območjih, določenih v skladu s 33. 
členom Uredbe RP/2013/EU , še naprej opravljali svojo kmetijsko 
dejavnost.

� Vrsta podpore:  letno plačilo na hektar kmetijskih zemljišč za kritje dodatnih 
stroškov in izpada dohodka pri kmetovanju na OMD območjih.

� Višina podpore: Višina izravnalnega plačila je odvisna od števila točk v 
registru KMG v OMD. Točkovanje kmetij temelji na upoštevanju dejavnikov 
težavnosti kmetovanja. 
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� Točkovanje kmetij temelji na upoštevanju naslednjih omejitvenih 
dejavnikov:

� standardni: nagib kmetijskih zemljišč, parcelna razdrobljenost, 
podnebne razmere v povezavi z nadmorsko višino, talni potencial,

� regionalno specifični: kraško površje, poplavno območje, erozijsko 
območje, območje močnih vetrov.

� Formula za izračun OMD plačila je sledeča:

32 – PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI 
POSEBNIMI OMEJITVAMI

OMD plačilo/ha = št. točk KMG × vrednost točke

Vrednost točke je 0,40 evra.

� Najnižji in najvišji znesek plačila / ha je določen v Prilogi I.



Ukrep Načrtovan prispevek  EU (v €) Skupaj (v €)

Plačila za območja z 
naravnimi omejitvami

208.511.160,00 278.014.880,0

Plačila za gorska območja 163.283.858,95 217.711.811,93

Plačila za druga območja 18.456.729,47 24.608.972,63

Plačila za območja s 
specifičnimi omejitvami

26.770.571,58 35.694.095,44

� Finančni načrt

32 – PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI 
POSEBNIMI OMEJITVAMI



34. člen

DOBRO POČUTJE ŽIVALI



� Korelacija z 2007-2013: Povsem nov ukrep v RS.

� Ozadje: Dobro počutje živali (DPŽ) temelji na petih svoboščinah, ki jih je 
oblikoval  Strokovni svet za zaščito rejnih živali (Farm Animal Welfare
Council) iz Velike Britanije. 

34 – DOBRO POČUTJE ŽIVALI

1. zagotavljanje pitne vode in krme, 
2. primerno okolje, ki nudi zavetje in udoben prostor za 

počitek, 
3. preprečevanje bolečin, poškodb in bolezni s preventivo, 

diagnostiko in zdravljenjem, 
4. preprečevanje strahu in neugodja s humanim ravnanjem,
5. nudenje bivalnih pogojev, v katerih lahko živali izražajo 

normalno obnašanje.

� Namen podpore: Spodbuda rejcem pri prostovoljnemu prevzemanju 
nadstandardnih zahtev  reje s področja DPŽ. Možnost za vzpostavitev 
sheme kakovosti.



� Vrsta podpore: enoletno plačilo / GVŽ.

� Upravičeni stroški: Plačila krijejo dodatne stroške in izgubljen prihodek 
zaradi prevzete obveznosti. Plačila lahko vključujejo tudi transakcijske 
stroške (do največ 20 % plačila). Plačila bodo določena s kalkulacijo.

� Upravičenec: kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v RKG in redijo nad 
20 GVŽ ter izpolnjujejo predpisane pogoje. V ukrep se lahko vključijo 
kmetijska gospodarstva, ki redijo krave molznice ali prašiče. 

� Finančni okvir:

34 – DOBRO POČUTJE ŽIVALI

Ukrep Načrtovan prispevek  EU (v 
€)

Skupaj (v €)

Dobro počutje živali 12.470.763,16 16.627.684,21



� Kriteriji upravičenosti:

34 – DOBRO POČUTJE ŽIVALI

� Rejci, ki uveljavljajo dodatne zahteve za krave molznice, morajo 
biti vključeni v rejski program in kontrolo prireje mleka.

� Rejci, ki uveljavlja dodatne zahteve za plemenske svinje, morajo 
biti vključeni v rejski program in morajo voditi evidenco o 
pripustih in prasitvah.

� Rejec mora imeti z izbranim veterinarjem in zootehnikom sklenjen 
pisni dogovor o izdelavi programa dobrega počutja živali.

� Plačila za DPŽ pokrivajo samo obveznosti, ki presegajo obvezne standarde, 
določene v navzkrižni skladnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve, ki so 
določene v nacionalni zakonodaji s področja dobrega počutja, zaščite in 
zdravstvenega varstva.



� Zahteve za izvajanje ukrepa so razdeljene na 2 dela:

34 – DOBRO POČUTJE ŽIVALI

� splošne, ki jih morajo izpolniti vsi rejci ne glede na vrsto 
živali, ki jo redijo;

� dodatne, ki se nanašajo na krave molznice ali prašiče. 
Rejci morajo poleg splošnih zahtev izvajati najmanj še 
eno dodatno zahtevo. Dodatne zahteve se lahko 
kombinirajo.

�Splošne zahteve

� rejec mora skupaj z zootehnikom in veterinarjem izdelati program 
dobrega počutja živali,

� vsaj en član kmetijskega gospodarstva mora opraviti izobraževanje s 
področja ukrepa. 

�Dodatne zahteve: podroben seznam vključen v vsebino ukrepa.



36. člen

SODELOVANJE

Št. Aktivnost

36.1 Pilotni projekti

36.2 Razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju 
kmetijstva, prehrane in gozdarstva

36.3 Horizontalno in vertikalno sodelovanje med subjekti v dobavni verigi za 
vzpostavitev logističnih platform za spodbujanje kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov

36.4 Promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem  kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov

36.5 Skupinski pristopi k okoljskim projektom in stalna okoljska praksa



36 - SODELOVANJE

� Namen ukrepa: Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi 
bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje 
ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi 
razdrobljenosti. 

� Sodelovanje, podprto v okviru tega ukrepa, zajema: 

� pilotne projekte, ki so pomembno orodje za preizkušanje tržne uporabnosti � pilotne projekte, ki so pomembno orodje za preizkušanje tržne uporabnosti 
tehnologij, tehnik, praks v različnih okoliščinah ter po potrebi za njihovo 
prilagoditev, 

� razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij v kmetijskem, 
živilskem in gozdarskem sektorju, 

� horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi, 
� promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih 

dobavnih verig in lokalnih trgov ter 
� skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam.



36 - SODELOVANJE

� Sodelovanje na omenjenih področjih se lahko zagotovi v različnih 
oblikah, ki vključujejo vsaj dva subjekta, in zlasti:  

A. pristope sodelovanja med različnimi subjekti na področju kmetijstva, 
prehranske verige in gozdarstva ter med drugimi subjekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev in prednostnih nalog v okviru politike razvoja podeželja, 
vključno z medpanožnimi organizacijami; 

B. vzpostavljanje grozdov in mrež, ki so posebno pomembni za izmenjavo 
strokovnega znanja in izkušenj ter razvoj novega in specializiranega 
strokovnega znanja in izkušenj, storitev in proizvodov;

C. ustanovitev in delovanje operativnih skupin EIP na področju kmetijske 
produktivnosti in trajnosti.



36 - SODELOVANJE

� Operativne skupine Evropskega inovacijskega partnerstva – povsem nov 
koncept na ravni EU, vzpostavljen z namenom premostitve vrzeli med 
raziskavami in kmetijsko prakso.

KMETJE

NVO Svetovalci

RaziskovalciŽPI
Oper. skupina EIP

� Jasno opredeljeni odnosi med člani.

� Končni uporabnik znanja (kmet) = obvezni člen skupine.

� Transparentnost razširjanja rezultatov.



� Upravičeni stroški:
� preučevanje zadevnega območja, študije izvedljivosti in stroški priprave 

poslovnega načrta…; 

� animacija zadevnega območja. V primeru grozdov lahko animacija zadeva 
tudi organizacijo usposabljanja, mrežno povezovanje članov in  
pridobivanje novih članov; 

� tekoči stroški sodelovanja; 

� neposredni stroški posebnih projektov; 

� Stroški promocijskih dejavnosti. 

� Kriteriji upravičenosti:

36 - SODELOVANJE

� upravičena oblika in sestava subjekta sodelovanja,
� sklenjeno razmerje med partnerji v subjektu sodelovanja,
� urejenost partnerjev v subjektu sodelovanja glede obveznosti do države,
� sovpadanje/povezanost vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi 

prioritetami in SWOT,
� vsebinska ustreznost izdelane projektne naloge.



� Merila za izbor: 

� ustreznosti oblike in sestave subjekta sodelovanja,

� usklajenosti vsebine, rezultatov in ciljev projekta z določenimi prioritetami in 
SWOT,

� konkretnemu prispevku projekta k napredku in/ali dvigu inovativnosti, dodani 
vrednosti projekta,

� uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta ter načinu in obsegu njihove 
diseminacije,

� finančnih vidikih projekta.

� Stopnja podpore: do 100 % priznanih stroškov. 

� Stopnja sofinanciranja EKSRP: znaša 80 %, 20 % se zagotovi iz proračuna 
RS.

36 - SODELOVANJE



� Finančni načrt:

36 - SODELOVANJE

Ukrep Načrtovan prispevek
EU (v EUR)

Skupaj (v EUR)

Sodelovanje 24.359.557,37 30.449.446,71

Podpora ustanavljanju grozdov in mrež 1.247.131,58 1.558.914,47

Podpora za vzpostavitev in delovanje operativnih skupin 1.247.131,58 1.558.914,47

Podpora pilotnim projektom 2.494.152,63 3.117.690,79

Podpora razvoju novih proizvodov, procesov in tehnologij 4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za sodelovanje vzdolž oskrbne verige, kratke dobavne
verige in lokalni trgi

4.988.305,26 6.235.381,58

Podpora za promocijo kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov 4.406.336,32 5.507.920,39

Podpora za kolektiven pristop k okoljskim projektom/praksam 4.988.305,26 6.235.381,58



HVALA ZA POZORNOST!
Tanja.Gorisek@gov.si


