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IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Povečanje produktivnosti v kmetijstvu 

2. Izboljšanje  velikostne strukture in zmanjšanje razdrobljenosti kmetijske 
posesti ter ureditev kmetijske infrastrukture 

3. Izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev 

 

1. POSPEŠITEV PROCESOV STRUKTURNEGA PRILAGAJANJA V KMETIJSTVU 

Ukrep 4 Naložbe v 
osnovna sredstva  

Podukrep 4.1  

NALOŽBE, KI IZBOLJŠAJO 
SPLOŠNO UČINKOVITOST 

KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA 

Ukrep 4 Naložbe v osnovna 
sredstva   

Podukrep 4.3  

NALOŽBE, KI ZADEVAJO 
INFRASTRUKTURO, 

POVEZANO Z RAZVOJEM IN 
PRILAGODITVIJO 

KMETIJSTVA 

 

Ukrep 6 Razvoj kmetij in 
podjetij  

Podukrep 6.1  

POMOČ ZA ZAGON 
DEJAVNOSTI ZA MLADE 

KMETE 

 



Namen teh naložb je: 
• povečanja okoljske in energetske 

učinkovitosti kmetijskih gospodarstev ter 
blaženja podnebnih sprememb oziroma 
prilagajanja nanje. 

 

Namen teh naložb je: 
• večje produktivnosti v kmetijstvu, 

stroškovne učinkovitosti ter dodane 
vrednosti in kakovosti proizvodov.  

Podpore za prestrukturiranje 
 

Podpore za naložbe, ki povečujejo 
konkurenčnost  

Ciljna skupina za prestrukturiranje so KMG: 
 

– ki so izrazito tržno orientirana in imajo 
zadosten proizvodni obseg, 

– ki imajo ob vložitvi vloge na javni razpis 
certifikat za izvajanje ekološke pridelave 
hrane, 

– ki ležijo na hribovsko gorskih oziroma na 
vodovarstvenih območjih (izgradnja 
objektov za skladiščenje živinskih gnojil). 

• Podprte bodo naložbe, ki bodo zasledovale dva splošna cilja: 

NALOŽBE, KI IZBOLJŠAJO SPLOŠNO UČINKOVITOST KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA - 1 



UPRAVIČENI STROŠKI: 

– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin ter nakup pripadajoče opreme; 

– nakup specializirane kmetijske mehanizacije; 

– nakup kmetijskih zemljišč (z omejitvijo); 

– stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč; 

– stroški postavitve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah; 

– nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme; 

– nakup in postavitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 

mreže proti ptičem; 

– stroški postavitve pašnikov in obor ter nakup pripadajoče opreme za nadzorovano pašo 

domačih živali oziroma reje gojene divjadi; 

– stroški ureditve zaščite kmetijskih površin pred divjadjo in čebeljih panjev pred medvedi; 

– stroški ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih.  

NALOŽBE 

KOLEKTIVNE 

INTEGRIRANE 

NALOŽBE, KI IZBOLJŠAJO SPLOŠNO UČINKOVITOST KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA - 2 



SPLOŠNI POGOJI : 

– poslovni načrt; 

– spremljati rezultate gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu; 

– ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja;  

– razpolagati z obsegom dela v višini vsaj ene polne delovne moči. 

STOPNJA POMOČI IN ZNESKI PODPORE: 

Najvišja stopnja pomoči znaša 30 % priznane vrednosti naložbe in se lahko poveča do največ 50 % 

priznane vrednosti naložbe (npr. OMD, KOPOP in EK za 5 odstotnih točk, mladi kmetje  20 

odstotnih točk). 

ZNESKI PODPORE: 

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 3.000 evrov na vlogo.  

Kmetije in mikropodjetja, lahko pridobijo do vključno 500.000 evrov.  

Mala, srednja in velika podjetja, lahko pridobijo do vključno 3.000.000 evrov.   

NALOŽBE, KI IZBOLJŠAJO SPLOŠNO UČINKOVITOST KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA - 3 



• izvedba komasacij, medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, 
razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in arondacije; 

• izvedba agromelioracij; 

• ureditev namakalnih sistemov, njihove tehnološke 
posodobitve in nakup namakalne opreme; 

• ureditev zasebne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih 
in živilskopredelovalnih obratih; 

• gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak ter 
pripravo gozdnih vlak. 

Upravičene 
aktivnosti 

• Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.  

Vrsta naložbe Delež podpore v 

% 

Komasacije, medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, 

razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in 

arondacije 

100 

  

Agromelioracije  100 

Namakalni sistemi  100 

Namakalna oprema 50 

Zasebna infrastruktura na gorskih območjih 50 

Gozdna infrastruktura 50 

NALOŽBE, KI ZADEVAJO INFRASTRUKTURO, POVEZANO Z RAZVOJEM IN 
PRILAGODITVIJO KMETIJSTVA 



 

 

 

 
 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST: 

1. Upravičenec do podpore je mladi kmet, star od 18 do 40 let, ki je postal lastnik kmetije največ 
24 mesecev pred oddajo vloge  

2. Upravičenec je lastnik kmetije, ki ima v upravljanju 6 ha primerljivih kmetijskih zemljišč 

3. Velikost kmetije mora izpolnjevati pogoje mikro ali malega podjetja. 

4. Upravičenec mora v 18 mesecih od datuma vzpostavitve kmetije zagotoviti skladnost z 
opredelitvijo aktivnega kmeta.  

5. Upravičenec mora imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. 

6. Poslovni načrt za obdobje treh let - začetek izvajanja najkasneje v 9. mesecih od izdaje 
odločbe o odobritvi pomoči.  

7. Upravičenec mora vzpostaviti vodenje poslovnih knjig najkasneje v devetih mesecih od 
datuma odločbe (FADN ali knjigovodstvo za davčne namene). 

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE - 1 

• Podpora se zagotovi v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača v dveh 
obrokih v obdobju največ treh let.  



Podpora se izplača v dveh obrokih 

prvi obrok ob odobritvi vloge:  

70 % dodeljenih sredstev 

drugi obrok po pravilni izvedbi 
aktivnosti iz poslovnega načrta:  

30 % dodeljenih sredstev 

Višina podpore se izračuna glede na  

doseženo število točk pri merilih za 
izbor (40 %), kar predstavlja do 

28.000 evrov  

višino predvidenih naložb v poslovnem 
načrtu (60 %), kar predstavlja do 42.000 

evrov. 

Najvišji možni znesek podpore 

max. 70.000 EUR na mladega kmeta 

 
 
 

 

 
 

VIŠINA IZPLAČILA 
 
 Do maksimalnega zneska podpore 70.000 EUR so upravičeni 

mladi kmetje, ki bodo zaposleni na kmetiji najkasneje do 
vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka.  

 
 V kolikor mladi kmet zaposlitve na kmetiji v poslovnem načrtu 

ne predvidi je upravičen do največ 45.500 EUR. 
 
 

 
 

 
 

Največ 30 % odobrenih sredstev lahko mladi kmet nameni za 
nakup mehanizacije → spodbujanje proizvodnih investicij na 
kmetijah. 

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE - 2 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov 

2. Večja ponudba proizvodov iz shem kakovosti 

3. Spodbujanje kmetijskih gospodarstev k nadstandardni reji živali 

4. Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti 

2. UČINKOVITEJŠE TRŽNO ORGANIZIRANJE KMETIJSTVA, KREPITEV AGROŽIVILSKIH 
VERIG TER VEČJA PREPOZNAVNOST IN KAKOVOST LOKALNO PRIDELANIH 
PROIZVODOV 

Ukrep 4 Naložbe v 
osnovna sredstva  

Podukrep 4.2  

NALOŽBE, KI ZADEVAJO 
PREDELAVO, TRŽENJE 

IN/ALI RAZVOJ 
KMETIJSKIH 

PROIZVODOV 

 

 

Ukrep 16  

DOBROBIT ŽIVALI 

 

 

Ukrep 3  
SHEME KAKOVOSTI 

ZA KMETIJSKE 
PROIZVODE IN 

ŽIVILA 

 

 

Ukrep 9  
USTANOVITEV 

SKUPIN IN 
ORGANIZACIJ 

PROIZVAJALCEV 



 

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI: 

– stroški novogradnje ali obnove nepremičnin skupaj s pripadajočo opremo; 

– stroški tehnološke posodobitve obratov - nakup opreme in naprav; 

– stroški ureditve prodajnih prostorov; 

– stroški posodobitve obratov z namenom manjše porabe vode, ureditve greznic in čistilnih 

naprav, nakupa naprav za obdelavo odpadnih voda in uporabe stranskih proizvodov in 

ostankov; 

– stroški ureditve energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, zmanjševanja toplotnih izgub,   

– stroški nastali z izboljšanjem opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu; 

– stroški nastali s prilagajanjem proizvodnje novim standardom; 

– stroški naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije za 

potrebe obrata. 

• Podpore se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči.  

NALOŽBE, KI ZADEVAJO PREDELAVO, TRŽENJE IN/ALI RAZVOJ 
KMETIJSKIH PROIZVODOV IZ PRILOGE I K POGODBI - 1 



 

 

 
Prednostno bodo podprte naložbe, ki bodo: 
– prispevale k širitvi obstoječe dejavnosti in s tem lahko prispevale tudi k ustvarjenju 

novih delovnih mest,  
– kolektivne/skupne naložbe, ki omogočajo večjo izkoriščenost proizvodnih kapacitet 

ter omogočajo porazdelitev stroškov med več subjektov ter  
– prispevale h krepitvi kratkih dobavnih verig.  

STOPNJA POMOČI IN ZNESKI PODPORE: 

Najvišja stopnja pomoči znaša 30 % priznane vrednosti naložbe in se lahko poveča do največ 50 % 

priznane vrednosti naložbe (npr. predelava, ki vključuje tudi ekološke proizvode 5 odstotnih točk, 

kolektivne naložbe 15 odstotnih točk). 

ZNESKI PODPORE: 

Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 5.000 evrov na vlogo.  

Kmetije in mikropodjetja, lahko pridobijo do vključno 1.000.000 evrov.  

Mala, srednja in velika podjetja, lahko pridobijo do vključno 3.000.000 evrov.   

NALOŽBE, KI ZADEVAJO PREDELAVO, TRŽENJE IN/ALI RAZVOJ 
KMETIJSKIH PROIZVODOV IZ PRILOGE I K POGODBI - 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOBROBIT ŽIVALI - 1 

V letošnjem letu v ukrep 
vključeni 168 KMG. 

VSTOPNI POGOJI: 

– izdelan program dobrobiti živali; 

– na datum izdelave programa DŽ mora kmetijsko gospodarstvo rediti: 
– 20 ali več plemenskih svinj oziroma mladic, če uveljavlja zahteve, ki se nanašajo na 

plemenske mladice, plemenske svinje, oziroma 
– 100 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve, ki se nanašajo na pujske in 

prašiče pitance. 

• Ukrep se izvaja v sektorju prašičjereje. 
• Podpora se dodeli za izpolnjevanje obveznosti s področja dobrobiti živali, ki 

presegajo relevantne obvezne standarde.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

DOBROBIT ŽIVALI - 2 

Ukrep DŽ ponuja nabor 11 zahtev, vezanih na dobrobit živali, ki se nanašajo na: 
– intenzivnost osvetlitve; 
– preprečevanje vročinskega stresa; 
– skupinska reja z izpustom; 
– 10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih; 
– dodatna ponudba voluminozne krme, 
– toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov; 
– napajanje; 
– preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji.  

UPRAVIČENI STROŠKI: 

Plačila krijejo samo dodatne stroške in izgubljen dohodek zaradi prevzetih obveznosti, ki 

presegajo obvezne zahteve, ki so določene v nacionalni zakonodaji. 

Obvezno 
usposabljanje v času 
trajanja obveznosti. 



SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA - 1 
 

• Do podpore so upravičene naslednje sheme kakovosti: 

– sheme kakovosti in neobvezne navedbe kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske 

zakonodaje: 

• Zaščitena geografska označba (ZGO); 

• Zaščitena označba porekla (ZOP); 

• Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP); 

• Ekološka pridelava in predelava; 

• Neobvezne navedbe kakovosti. 

– sheme kakovosti, vzpostavljene na podlagi nacionalne zakonodaje: 

• Višja kakovost; 

• IZBRANA KAKOVOST; 

• Dobrote z naših kmetij; 

• Integrirana pridelava.  

 

 



SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA - 2 

NOVO SODELOVANJE KMETOV V SHEMAH KAKOVOSTI 

• Do podpore upravičena kmetijska gospodarstva in skupine, ki vstopajo v sheme 

kakovosti. 

• Podpora se dodeli v obliki letnega spodbujevalnega plačila za obdobje največ petih let 

od vstopa v shemo.  

• Pogoji upravičenosti:  

– aktivni kmet; 

– vpis v RKG; 

– certifikat ali potrdilo o opravljeni kontroli, ki dokazuje vključitev v določeno shemo kakovosti; 

– kmetijske proizvode oziroma živila mora kmetijsko gospodarstvo prodajati kot proizvode iz shem 
kakovosti; 

– proizvodi morajo pri prodaji uporabljati nacionalni zaščitni znak sheme kakovosti oziroma pripadajoči 
evropski zaščitni znak sheme kakovosti. 

• Stopnja pomoči znaša: 

– 100 %; 

– Podpora ne sme presegati 3.000 na leto - na posamezno shemo, na posamezen KMG.  

 

Stalni stroški  
(stroški kontrol, stroški 

analiz, prispevki, 

članarine) 



SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA - 3 

DEJAVNOST INFORMIRANJA IN PROMOCIJE ZA PROIZVODE IZ SHEM KAKOVOSTI 

• Do podpore so upravičene skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in vključene v eno 

od shem kakovosti. 

• Podpora se dodeli za pokritje promocijskih in informacijskih dejavnosti.  

• Pogoji upravičenosti:  

– predložitev poslovnega načrta skupine; 

– kmetijske proizvode oziroma živila mora skupina prodajati kot proizvode iz shem kakovosti; 

– proizvodi morajo pri prodaji uporabljati nacionalni zaščitni znak sheme kakovosti oziroma pripadajoči 
evropski zaščitni znak sheme kakovosti; 

– podpora se ne odobri za obveščanje in promocijske aktivnosti, ki se nanašajo na tržne blagovne 
znamke proizvodov. 

• Stopnja pomoči znaša: 

– 70 %; 

– Najvišji znesek na projekt znaša 100.000 EUR.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nepovratna finančna pomoč se dodeli skupinam in organizacijam proizvajalcev v obliki 
pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za prvih pet let po datumu priznanja 
skupine ali organizacije proizvajalcev na podlagi njenega poslovnega načrta.  

  
• Pavšalna pomoč se izračuna na podlagi letne tržne proizvodnje skupine.  

 
 
 
 
 
 
 

 

• Najvišji znesek na leto ne sme presegati 100.000 evrov. Zadnji obrok se izplača šele potem, 
ko se preveri, ali se poslovni načrt pravilno izvaja.  

 

 
 
 
 
 

 

Podpora se lahko izplačuje za ustanovitev  tudi po 
tem, ko je bila skupina proizvajalcev priznana kot 
organizacija proizvajalcev v okviru I. stebra.  

SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV 

• Najvišja stopnja pomoči znaša 10 % in se postopno znižuje in sicer: 
– 10 % deleža tržne proizvodnje za prvo in drugo leto podpore, 
– 9 % deleža tržne proizvodnje za tretje leto podpore, 
– 8 % deleža tržne proizvodnje za četrto leto podpore, 
– 7 % deleža tržne proizvodnje za peto leto podpore. 



 

 

 

IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Ohranjanje in/ali izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na 
habitatih, vezanih na kmetijsko krajino  

2. Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih 
in podzemnih voda  

3. Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal 

4. Ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost 

5. Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva 

6. Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske 
učinkovitosti KMG 

7. Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe 

 

 
 
 

 

 

3. OHRANJANJE NARAVNIH VIROV IN ODZIV NA PODNEBNE SPREMEMBE 

Ukrep 10  
KMETIJSKO-OKOLJSKO-

PODNEBNI UKREP 

Ukrep 11   
EKOLOŠKO KMETOVANJE 

 

Ukrep 13  

PLAČILA OBMOČJEM Z 
NARAVNIMI ALI DRUGIMI 
POSEBNIMI OMEJITVAMI 

 



 
 KMG, ki bodo želela vstopiti v ukrep KOPOP bodo morala najprej izpolniti vstopne pogoje oziroma 

pogoje upravičenosti: 
– vpis v RKG, 
– predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur, 
– izdelan program aktivnosti, 
– analiza tal in gnojilni načrt (razen izjem). 

 
Zahteve za izvajanje ukrepa KOPOP vključujejo osnovne in dodatne zahteve. 
 
OSNOVNE ZAHTEVE so: 
• Upravičenec mora opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 4 ure letno. 
• Upravičenec mora v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev 

svetovanja iz 15. člena Uredbe 1305/2013/ES. 
• Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih 

opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP. Pri tem uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih 
opravilih«. 

• Pri izvajanju ukrepa KOPOP uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena. 
• Pri izvajanju ukrepa KOPOP setev/saditev gensko spremenjenih organizmov ni dovoljena. 
 

 

mini 

KMETIJSKO OKOLJSKI PODNEBNI UKREP – KOPOP - 1 



 
DODATNE ZAHTEVE so razdeljene v devet shem, ki se nanašajo na nadstandardne kmetijske prakse 
za: 

• okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo; 
• okolju prijazno hmeljarstvo; 
• okolju prijazno sadjarstvo; 
• okolju prijazno vinogradništvo; 
• okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi; 
• gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči; 
• varovanje vodnih virov; 
• ohranjanje krajine; 
• ohranjanje genskih virov. 

 

mini 

KMETIJSKO OKOLJSKI PODNEBNI UKREP – KOPOP - 2 

poleg osnovnih 

zahtev izvajati še 

najmanj tri dodatne 

zahteve po lastni 

izbiri 



mini 

KMETIJSKO OKOLJSKI PODNEBNI UKREP – KOPOP - 3 

 ‘‘Mehko pogojevanje‘‘: 

Upravičenci, katerih površine ležijo na 
ekološko pomembnih območjih posebnih 
traviščnih habitatov, traviščnih habitatov 
metuljev in steljnikov ter osrednjih 
območjih pojavljanja ptic vlažnih 
ekstenzivnih travnikov. 

Upravičenci, katerih površine ležijo na 
prispevnih območjih vodnih teles 
površinskih voda in območjih vodnih teles 
podzemne vode iz Načrta upravljanja 
voda. 
 

Se v izvajanje sheme okolju prijazno 
gospodarjenje na travinju z živalmi lahko 
vključijo le, če se istočasno vključijo tudi 
v izvajanje sheme gospodarjenje z 
naravovarstveno pomembnimi travišči, z 
najmanj 20 % teh površin. 

Se v izvajanje sheme okolju prijazno 
poljedelstvo in zelenjadarstvo lahko 
vključijo le, če se istočasno vključijo tudi 
v izvajanje sheme varovanje vodnih virov 
z najmanj 30 % površin na območju 
Dravske kotline in najmanj 20 % površin 
na drugih območjih. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V ukrep KOPOP bo mogoče vstopiti v letih 2015 in 2016.  
 
 

mini 

KMETIJSKO OKOLJSKI PODNEBNI UKREP – KOPOP - 4 

Po zaključku petletne 
obveznosti bo mogoče to 
obveznost podaljšati. 

VELIKOST KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
– Za vstop v KOPOP potrebuje KMG vsaj 1 ha upravičenih kmetijskih površin v 

uporabi.  
– Za posamezno zahtevo, ki si jo izbere, mora zagotoviti vsaj 0,3 ha površin.  
– Najmanjša strnjena površina kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe za 

izvajanje znotraj ene dodatne posamezne zahteve v okviru posamezne sheme je 0,1 
ha.   



 Podpora tako izvajanju kot tudi preusmeritvi v ekološko kmetovanje. 

 Zahteve oziroma obveznosti: 
– vodenje evidenc o delovnih opravilih; 
– udeležba na usposabljanju v obsegu najmanj 6 ur; 
– v času trajanja obveznosti opraviti vsaj dva individualna usposabljanja; 
– pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo. 

 Upravičenec za eko se lahko vključi tudi v izvajanje ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko 
podnebnih plačil iz 28. člena, vendar pri tem ne sme prihajati do podvajanja plačil.  

 Podpora v okviru tega podukrepa se dodeli na ha kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma na 
družino v primeru čebelarjenja. 

EKOLOŠKO KMETOVANJE - 1 



 Kmetijsko gospodarstvo, ki  NE REDI živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje, ni 
upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova ukrepa ekološko kmetovanje. 

 Plačilo za trajno travinje je vezano na travojede živali, ki so vključene v kontrolo ekološke 
pridelave oziroma predelave (govedo, drobnica, konji, jelenjad).  

 Spodnja meja obtežbe za pridobitev plačila je najmanj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja.  

 Če kmetijsko gospodarstvo obtežbe 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja ne dosega, lahko pridobi 
plačilo za toliko površin, za kolikor je zagotovljena ta obtežba. Kmetijsko gospodarstvo, ki 
zagotavlja obtežbo 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja ali več, pa lahko pridobi celotno višino 
plačila za trajno travinje. 

 

EKOLOŠKO KMETOVANJE - 2 



• Postopek izračuna višine izravnalnega plačila za OMD ostaja enak, kot je bil v 
obdobju 2007–2013.  

• Izravnalno plačilo za OMD je sestavljeno iz dveh delov: 
– Fiksni del predstavlja znesek, ki je določen glede na težavnostni razred 

KMG  
– Variabilni del se izračuna iz števila točk, ki so pripisana posameznemu 

kmetijskemu gospodarstvu na podlagi registra kmetijskih gospodarstev v 
OMD in pomnoži z vrednostjo točke. 

Variabilni del plačila znaša 45 % plačila. 
Vrednost točke je 0,40 evra. 

PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI 
POSEBNIMI OMEJITVAMI  

Degresija izravnalnih plačil 
Plačila se za površine, ki presegajo obseg 100 hektarjev se zniža za 50 %.  

Znižanje plačila za 6 % 
glede na PRP 2007-2013. 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Obnova gozdnega potenciala, uničenega po naravni nesreči 

2. Ureditev gozdne infrastrukture za doseganje večje odprtosti gozdov   

3. Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa   

4. Izboljšanje tržne organiziranosti in povezanosti lastnikov gozdov ter 
naprej v gozdno-lesne predelovalne verige 

5. Spodbujanje večje uporabe lesa 

4. Trajnostno izkoriščanje gozdov in povečanje dodane vrednosti lesa z boljšim 
tržnim povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne verige ter 
povečanjem konkurenčnosti na področju gozdarstva in neindustrijske predelave 
lesa.  

Ukrep 8 Naložbe v razvoj gozdnih 
območij in izboljšanje sposobnosti 

gozdov za preživetje  

 Podukrep 8.6  
NALOŽBE V GOZDARSKE 

TEHNOLOGIJE TER PREDELAVO IN 
MOBILIZACIJO LESA 

Ukrep 8 Naložbe v razvoj gozdnih območij in 
izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje  

 Podukrep 8.4  
PREPREČEVANJE IN ODPRAVA ŠKODE V GOZDOVIH 

ZARADI GOZDNIH POŽAROV TER NARAVNIH NESREČ 
IN KATASTROFIČNIH DOGODKOVGIJE TER PREDELAVO 

IN MOBILIZACIJO LESA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naložbe v nakup 
nove mehanizacije 

in opreme za 
sečnjo in spravilo 

lesa 

Naložbe v 
neindustrijsko 
predelavo lesa 

Nepovratna 
sredstva 

Povratna in 
nepovratna 

sredstva 

• Cilj ukrepa je povečati konkurenčnost gozdno-lesne verige s spodbudami na 
področju gozdarstva in prve stopnje predelave lesa. 

• Stopnja sofinanciranja: 40 % 
 

NALOŽBE V GOZDARSKE TEHNOLOGIJE TER PREDELAVO IN 
MOBILIZACIJO LESA 

Najnižji znesek: 1.000 EUR 
Največ 500.000 EUR 

Najnižji znesek: 3.500 EUR 
Največ 7.000.000 EUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Upravičenec je Zavod za gozdove Slovenije.  
 Končni prejemniki sredstev so zasebni in javni lastniki, solastniki in zakupniki gozdov,      
 agrarne skupnosti, pašne skupnosti, drugi subjekti zasebnega prava, javni organi ter 
 njihova združenja. 

 
• Upravičeni stroški so stroški za vloženo delo, stroški gradnje/rekonstrukcije gozdnih cest, 

gradnje/rekonstrukcije, priprave gozdnih vlak ter stroški materiala, kot so sadike, semena, 
tulci, količki, ograje. 
 

• Stroški so upravičeni od nastanka naravne nesreče, in sicer od 30. januarja 2014. 
• Pogoji upravičenosti so naslednji: 

– Aktivnosti se izvedejo skladno z načrtom sanacije gozdov na območju, ki je opredeljen 
v omenjenem načrtu. 

– Vse aktivnosti, razen gozdne higiene, so opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih. 
– Aktivnosti so vključene v program vlaganj v gozdove, na podlagi Pravilnika o 

financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (UL RS, št. 71/04 z vsemi 
spremembami). 

– Za aktivnosti je bila izdana odločba o izvedbi gojitvenih in varstvenih del za zaščito 
pred divjadjo Zavoda za gozdove Slovenije. 

  
 

PODPORA ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVO ŠKODE V 
GOZDOVIH ZARADI GOZDNIH POŽAROV, NARAVNIH 
NESREČ IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na podeželju 

2. Izboljšani dostop do širokopasovnega interneta ustreznih hitrosti 

3. Učinkovitejše spodbujanje lokalnega razvoja 

5. Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na 
razvoju endogenih potencialov lokalnega okolja.  

Ukrep 6 Razvoj kmetij in 
podjetij 

  Podukrep 6.4  
NALOŽBE V 

VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ 
NEKMETIJSKIH 

DEJAVNOSTI  

 

Ukrep 7 Osnovne storitve in 
obnova vasi   

Podukrep 7.3  
PODPORA ŠIROKOPASOVNI 

INFRASTRUKTURI 

 

 

 

Ukrep 19  

LEADER 

 



 

 

 

 
 

 

POGOJI ZA UPRAVIČENOST: 

1. Do podpore so upravičene zgolj tiste nekmetijske dejavnosti, katerih rezultat ni proizvod iz 
Priloge 1 k Pogodbi.  

2. V primeru naložb v obnovljive vire energije do podpor niso upravičene podpore za 
proizvodnjo in prodajo bioplina. 

3. Upravičenci so fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in 
mikropodjetja na podeželju. 

4. Predložitev poslovnega načrta, ki mora biti pripravljen za obdobje petih let od prejema 
pomoči. 

5. Ohranitev delovnega mesta na kmetiji, v kolikor ima kmetija že zaposlene osebe. Oziroma 
vzpostavitev novega delovnega mesta po zaključku naložbe, najmanj za obdobje 24 mesecev 
za mikropodjetje. 

6. Naložbena aktivnost mora biti zaključena v obdobju dveh let od prejema pomoči. 

7. Sedež opravljanja dejavnosti se mora nahajati izven naselij, ki imajo več kot 5.000 prebivalcev 
za mikropodjetja na podeželju. 

PODPORA ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA NEKMETIJSKE 
DEJAVNOSTI NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH - 1 



 
PODPORA ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA NEKMETIJSKE 
DEJAVNOSTI NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH - 2 

 
 
• Prednostno bodo podprte nekmetijske dejavnosti v povezavi z: 

– dodajanjem vrednosti lesu, 

– lokalno samooskrbo, 

– zelenim turizmom, 

– naravno in kulturno dediščino ter tradicionalnimi znanji, 

– socialnim podjetništvom, 

– socialno-varstvenimi storitvami, 

– ravnanjem z organskimi odpadki, 

– obnovljivimi viri energije, 

ki bodo ustvarile pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma 
dodatni vir dohodka na kmetiji. 

• Podpora se bo dodeljevala v obliki finančnih instrumentov. 

 

 

 

Zamik v 
izvajanju – 

sprememba 
PRP 



• Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, 
izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter 
zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-
upravo 

• Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči. Najvišji znesek 
podpore na en priključek lahko znaša 1.200 EUR. 

• Upravičenec je občina ali več občin, ki ležijo na območjih belih lis, v naseljih z 
manj kot 5.000 prebivalcev.  

 

 

PODPORA ŠIROKOPASOVNI INFRASTRUKTURI 

Območje belih list bo 

določeno v sklopu 

opredelitve razvoja 

širokopasovnih omrežij v RS  



LEADER - 1 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE 
– LAS iz programskega obdobja 2007–2013 se morajo prilagoditi novim pogojem. 

Organ upravljanja jih bo tako potrdil za programsko obdobje 2014–2020. 
– Na območju, na katerem se oblikuje LAS, mora živeti me 10.000 in 150.000 

prebivalcev.  
– Naselja z več kot 10.000 prebivalci so izločena in se ne štejejo v območje LAS.  
– LAS mora biti organiziran kot lokalno javno-zasebno pogodbeno partnerstvo. 

UPRAVLJALEC LAS 
– Upravljavec LAS opravlja za LAS storitev.  
– Upravljavec LAS mora imeti ustrezno usposobljen kader za opravljanje nalog LAS. 
– Upravljavec LAS ne sme biti član LAS. 



LEADER -2 

• V SLR morajo biti opredeljena vsa štiri tematska področja ukrepanja: 

– ustanavljanje novih delovnih mest, 

– osnovne storitve na podeželju, 

– varstvo okolja in 

– večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju. 

• Najmanj 10 odstotkov razpoložljivih sredstev mora LAS nameniti za izvedbo 

projektov iz posameznega tematskega podpodročja ukrepanja. 

 

 

– Podpora za izvedbo operacij strategije lokalnega razvoja 

– Podpora za tekoče stroške in animacijo 

– Priprava in izvedba operacij sodelovanja LAS 

– Pripravljalna podpora 

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA. 

PODUKREPI: 



LEADER -3 

Razpoložljiva sredstva: 52,37 mio evrov 

Razdelitev sredstev potrjenim LAS: 40 mio evrov 

Sredstva namenjena  podukrepu Sodelovanje LAS: 4 mio evrov 

Sredstva namenjena za problemska območja: 3 mio evrov 

Razdelitev preostanka sredstev med LAS, ki bodo dosegle zastavljene mejnike 



IZBRANE POTREBE UKREPANJA za PRP 2014–2020  

1. Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu 

2. Zagotovitev specializiranih svetovalnih storitev v kmetijskem 
sektorju 

3. Učinkovitejši prenos znanja in inovacij v kmetijstvu, živilstvu in 
gozdarstvu 

 

6. Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in podnebne spremembe so 
horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh pet prednostnih področij ukrepanja. 

 
Ukrep 1  

 
PRENOS ZNANJA 

 

Ukrep 2 
Podukrep 2.1  

PODPORA ZA POMOČ PRI 
UPORABI STORITEV 

SVETOVANJA 

 

 

 

Ukrep 16  

SODELOVANJE 

 



PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA - 1 

Namen ukrepa je povečati raven usposobljenosti ciljnih skupin preko različnih oblik 

prenosa znanja.  
 

DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI 

• Do podpore upravičeni demonstracijski projekti namenjeni praktičnemu prikazu 

uporabe mehanizacije, postopkov, tehnologij, strojev ipd.  

• Aktivnosti se lahko izvajajo na kmetijskih gospodarstvih, ki:  

– so vključena v ukrep Sodelovanje,   

– so poskusni centri, kmetijska in gozdna posestva (obstoječa javna infrastruktura) ali  

– so izobraževalne oziroma znanstveno-raziskovalne inštitucije. 

• Izbor izvajalcev usposabljanj bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno 

naročanje. 

• Upravičeni stroški so organizacija in izvedba demonstracijskih projektov (stroški 

dela, materiala, storitev).  

• Prednost pri izboru bodo imele vsebine, ki bodo prispevale k višji ravni znanja zlasti 

na tehnološkem in ekonomskem področju. 

• Stopnja pomoči znaša 100 %. 



PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA - 2 

USPOSABLJANJE IN PRIDOBIVANJE STROKOVNIH ZNANJ 

• Do podpore so upravičena usposabljanja izvedena v obliki tečajev, delavnic, 

inštrukcij itd.  

• Izbor izvajalcev usposabljanj bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno 

naročanje. 

• Glede na potrebe po znanju bo ta podukrep naslavljal: 

– usposabljanja, ki so obvezna z vidika izvajanja drugih ukrepov in so zahtevana ob 

vstopu v ukrep ali v času izvajanja obveznosti; 

– usposabljanja na področjih, kjer je zaznano pomanjkanje znanja  - nabor usposabljanj.  

• Upravičeni stroški so organizacija in izvedba demonstracijskih projektov (stroški 

dela, materiala, storitev).  

• Prednost pri izboru bodo imele vsebine: dobrobit živali, kmetijsko okoljska 

podnebna plačila, ekološko kmetovanje, predelava, trženje, upravljanje ipd. 

• Stopnja pomoči znaša 100 %. 

 



SLUŽBE ZA SVETOVANJE, SLUŽBE ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU 
KMETIJ IN SLUŽBE ZA ZAGOTAVLJANJE NADOMEŠČANJA NA KMETIJAH  

PODPORA ZA POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA 

• Namen ukrepa je omogočiti individualno svetovanje kmetijskim gospodarstvom s 

ciljem izboljšanja znanja na področjih: 

– dobrobiti živali,  

– kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa kmetijsko 

okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil ter 

– ekološkega kmetovanja  

• Izbor izvajalcev usposabljanj bo potekal na podlagi predpisov, ki urejajo javno 

naročanje. 

• Upravičeni stroški so organizacija in izvedba svetovanja (stroški dela, materiala, 

storitev).  

• Stopnja pomoči znaša: 

– 100 %; 

– Podpora ne sme presegati 1.500 evrov na svetovanje.  

 

vsebine, ki 

predstavljajo pogoj 

ali obveznost 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja vsaj dveh subjektov, ki zajemajo naslednje 

vsebine:   
– pilotne projekte,  
– razvoj novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva, prehrane in 

gozdarstva,  
– horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za razvoj kratkih dobavnih 

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

trgov,  
– skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje, 
– skupinske pristope k okoljskim projektom in sedanjim okoljskim praksam, vključno z učinkovitim 

upravljanjem voda, rabo obnovljive energije in ohranjanjem kmetijske krajine, 
– diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim 

vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. 

EIP = ustanovijo zainteresirani subjekti, kot so kmetje, raziskovalci, 

svetovalci, podjetja, nevladne organizacije in drugi akterji, ki delujejo v 
kmetijskem in živilskem sektorju, z namenom zapolnjevanja vrzeli med 
raziskavami in kmetijsko prakso preko spodbujanja hitrejše in širše 
uporabe inovativnih rešitev v praksi.  

SODELOVANJE - 1 



2. Prioritetna lista potreb 

Potreba n 

Potreba 2 

Potreba 1 

1. Identifikacija potreb v kmetijski 
praksi 

3. Javni razpis 

Vrednotenje, ocena & 
izbira projektov 

Izvajanje projektov 

Zaključek projektov 

4. Diseminacija 
rezultatov/ 
Prenos znanja 

Podatkovna baza 
projektov 

IDENTIFIKACIJA POTREB PROJEKT DISEMINACIJA 

SODELOVANJE - 2 



SKUPNE DOLOČBE/POGOJI 

Pogoji za upravičenost nakupa rabljene opreme 

 

Uporaba finančnih instrumentov 

 

Možnost predplačil 

 

Opredelitev podeželskega območja  

 

Velikost kmetijskih zemljišč  
Velika podjetja 

 



  

 

Hvala za pozornost! 

 


