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4. Javni razpis za podukrep 4.2  
Podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oziroma razvoj kmetijskih 

proizvodov za leto 2018 



Objava javnega razpisa  

Osnova je Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter 

podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 

mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP RS 2014-2020 

(Uradni list RS, št. 91/18) 

 

• 4. Javni razpis za podukrep 4.2 je bil objavljen v Uradnem listu RS, 

št. 32/18, 11. 5. 2018. Vložitev vloge je možna do 12. 9. 2018. 
  

 

• Okvirna višina razpisanih sredstev 15 mio EUR, od tega:  

- 6 mio EUR za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter 

- 9 mio EUR za s.p., zadruge, zavode, gospodarske družbe in g.i.z.  

(sklop B). 
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Predelava 

Predmet podpore so naložbe v: 

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz 

Priloge I. Pogodbe o delovanju Evropske unije,  

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,  

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. 

 

PREDELAVA:  

• Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se 

šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in 

zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje 

hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje 

pridelka hmelja, razen sušenja hmelja. 

• Predelava ne vključuje postopkov, potrebnih za pripravo 

živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo.  
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Trženje 

Trženje kmetijskih proizvodov pomeni: 

- imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,  

- ponujati za prodajo,  

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

- razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu 

posredniku ali predelovalcu.  

 

• Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov se nanašajo na kmetijske 

proizvode upravičenca oz. predelane kmetijske proizvode iz 

lastne predelave upravičenca. 
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Trženje 

• Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, 

se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, 

za to namenjenih prostorih:  

- na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe, 

- na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata, 

- v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih 

proizvodov njenih članov, 

- na premičnih prodajnih stojnicah,  

- v mobilnih prodajalnah ali 

- namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov; 
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Upravičenci 

• Upravičenec je lahko:  

a) nosilec kmetije, 

b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, 

c) samostojni podjetnik posameznik, 

č) zadruga, 

d) zavod, 

e) gospodarska družba ali   

f) gospodarsko interesno združenje. 

 

Zahteva se dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, razen če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz 

lastne pridelave.  
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Upravičenci 

Ugotavlja se velikost upravičenca:  

• Kmetija in mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih ter letni 

promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presegata 2 mio EUR, 

• Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet in/ali 

letno bilančno vsoto, ki ne presegata 10 mio EUR,  

• Srednje podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, 

ki ne presega 50 mio EUR, 

• Veliko podjetje ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali 

letni promet, ki presega 50 mio EUR in je nižji od 200 mio EUR. 
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Upravičenci 

• Mladi kmet, ki lahko uveljavlja višji delež podpore 20 % je 

fizična oseba, ki je:  

- prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG v 

obdobju pet let pred oddajo vloge in je ob oddaji vloge stara od 

18 let do vključno 40 let in  

- ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s 

pomočjo za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP. 

 

• Za mladega kmeta šteje tudi pravna oseba, ki je nosilec KMG 

in izključni lastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo KMG pri 

čemer nadzor nad to pravno osebo izvaja fizična oseba.  
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Upravičenci 

• Upravičenec mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na 

javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek v višini 

minimalne plače na zaposlenega v RS na polnovredno delovno 

moč v letu 2017, ki je  9.659,52 EUR.  

• Ta pogoj se ne uporablja za nosilca majhne kmetije.  

 

- V koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora 

zagotavljati obseg dela v višini najmanj: 

- 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter 

- 1,0 PDM v primeru zahtevnih naložb.    

- Če je upravičenec kmetija, se pri ugotavljanju obsega dela 

upoštevajo vsi člani kmetije.  

 

 

9 



Velikost naložbe, pogoji 

• Enostavne naložbe so do vključno 200.000 eurov skupne 

priznane vrednosti naložbe - celotne vrednosti brez DDV; 

• Zahtevne naložbe so nad 200.000 eurov skupne priznane 

vrednosti naložbe - celotne vrednosti brez DDV. Upravičenec 

izkaže zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke ali druge 

finančne institucije. 

 

• Majhna kmetija je kmetija, ki ima prihodek iz poslovanja, ki je 

enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od ene minimalne plače na 

zaposlenega v RS v letu 2017 (9.659,52 EUR) na polnovredno 

delovno moč. 

• Naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij so do vključno 

50.000 EUR skupne priznane vrednosti.  
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Upravičene naložbe 

Do podpore so upravičene naložbe v: 

a) ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave 

kmetijskih proizvodov ali trženja kmetijskih proizvodov (ureditev 

objekta je gradnja, ki obsega gradnjo novega objekta in 

rekonstrukcijo), 

b) ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen 

skladiščenja, 

c) ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter 

posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje 

vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob 

oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

č) ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne 

in toplotne energije za lastno porabo, razen za pridobivanje 

energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina, 
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Upravičene naložbe 

d) nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih 

ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter 

rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih 

izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, 

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu. 

 

Naložbe v predelavo so tudi naložbe v nakup mobilnega 

predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih 

proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin, 

Naložbe v trženje so tudi naložbe v: 

- ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov,  

- nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče 

opreme,  

- namenske aparate za prodajo ter  

- opremo za namen dostave in ohranj. kvalitete kmet. proizvodov.  
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Povečanje okoljske učinkovitosti 

Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti (5 % višja 

podpora), so: 

a) ureditev čistilnih naprav, 

b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, 

c) ureditev vodnih zbiral. in vodohranov za zbiranje meteorne vode, 

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin, 

d) zmanjševanje količine odpadkov, 

e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa - vsaj 0,073 m3 

lesa na m2 zazidane površine objekta. 
 

• Če je stroški naložb od a) do d) predstavljajo več kot 50 % vseh 

upravičenih stroškov, se šteje, da celotna naložba prispeva k 

povečanju okoljske učinkovitosti. 

• Upravičenec mora vlogi priložiti Elaborat o prispevku naložbe k 

povečanju okoljske učinkovitosti. 
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Dokazovanje učinkovite rabe energije 

 

Zagotoviti se mora vsaj 10 % zmanjšanje porabe energije na ravni 

objekta, kar se izkazuje z: 

a) elaboratom gradbene fizike, če gre za naložbo v rekonstrukcijo 

zahtevnih in manj zahtevnih objektov, 

b) energetskim pregledom v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi 

energije v stavbah (PURES), če gre za naložbo v nakup opreme 

ali rekonstrukcijo nezahtevnih objektov. 
 

• Uveljavlja se za nakup opreme in rekonstrukcijo, ne pa za 

vzdrževanje, ker ni naložba v osnovna sredstva.   
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Izvajanje naložbe pred oddajo vloge  

• Izvajanje naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske 

proizvode ali trženje: 

- naložba se lahko začne izvajati po vložitvi vloge,  

- stroški materiala, opreme ali drugih del, nastali pred vložitvijo 

vloge niso upravičeni, razen splošnih stroškov.  

- Vlogi se priloži izjavo, da se pred vložitvijo vloge na JR ni začelo 

z deli v okviru naložbe, ali popis že izvedenih del in stroškov, ki 

so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, če to ni razvidno iz 

projektne dokumentacije.   

 

• Izvajanje naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v 

nekmetijske proizvode se ne sme začeti pred vložitvijo vloge. 

Enako velja za naložbe v proizvodnjo električne in toplotne 

energije ter za naložbe v energetsko učinkovitost. 

15 



Upravičeni stroški 

Upravičeni stroški naložbe so:  

a) stroški ureditve objektov; 

b) stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev 

in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko 

tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije; 

c) prispevek v naravi; 

č) splošni stroški.  

 

Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 %  

upravičenih stroškov naložbe, če so nastali od 1. 1. 2014.  
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Upravičeni splošni stroški 

Upravičeni so splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo 

in izvedbo naložbe,  

- plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,  

- stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,  

- stroški izdelave poslovnega načrta,  

- plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko 

trajnostjo,  

- stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,  

- stroški informiranja in obveščanja javnosti ter  

- stroški sodnega tolmača.  
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Opredelitev višine stroškov 

Upoštevajo se zgornje višine upravičenih stroškov iz priloge. 

- Za stroške, ki so v prilogi, se k vlogi predloži eno ponudbo.  

- Če upravičenec uveljavlja višje stroške, kot so v prilogi, se 

upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz priloge; če uveljavlja 

nižje stroške, se upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe.  

• V katalogu stroškov so pri novogradnjah objektov vključena 

gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki vključujejo vgrajeno 

opremo (zlasti elektro instalacije, strojne instalacije). 

Vzdrževalna dela objektov (namestitve oziroma vgradnje 

opreme, strojev in naprav) so upravičena če se izvedejo 

sočasno z nakupom notranje opreme objektov in so v povezavi z 

namestitvijo oziroma vgradnjo notranje opreme objektov.  

• Če stroški niso določeni v prilogi (oprema, naprave) se mora k 

vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh 

ponudnikov. Upošteva se cenovno najugodnejšo ponudbo. 
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Neupravičeni stroški 

- stroški priprave vloge na JR in zahtevka za izplačilo sredstev, 

- plačilo davkov, carin, DDV, razen če ni izterljiv,  

- obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij, 

- upravne takse, 

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

patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in znamk, 

- drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, 

- stroški materiala, opreme ali drugih del pred oddajo vloge,   

- nakup dostavnih in servisnih vozil, 

- gradnja novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ, 

- proizvodnja bioetanola in biodizla, 

- stroški nakupa rabljene mehanizacije in opreme 

- stroški iz naslova obratnih sredstev. 
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Drugi pogoji 

- Če ima upravičenec živilski obrat, mora biti živilski obrat vpisan v 

register obratov razen, če upravičenec vlaga vlogo za naložbo v 

gradnjo objekta in pred oddajo vloge na javni razpis ni imel 

živilskega obrata.  

- Vlagatelj ima lahko ob oddaji vloge na javni razpis do 50 eurov 

neporavnanih davčnih obveznosti do države.  

- Če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev 

objektov oziroma nakup pripadajoče opreme, ki se uporabljajo 

tudi za druge namene, se od vseh stroškov ureditve objekta kot 

upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu.   

- Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa 

lahko uveljavljajo upravičenci (kmetije), če gre za naložbe v 

ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov.  
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Lastnina nepremičnine 

Če gre za naložbo v rekonstrukcijo objekta oziroma nakup opreme in: 

- upravičenec ni lastnik ali solastnik nepremičnine, mora imeti 

sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali 

stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po datumu zadnjega 

izplačila sredstev za naložbo ter overjeno soglasje lastnika k 

naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi, 

- upravičenec je solastnik nepremičnine, mora imeti overjeno 

soglasje drugega solastnika k naložbi za obdobje najmanj pet let 

po datumu zadnjega izplačila sredstev.  

Na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba v gradnjo novega 

objekta, mora imeti lastninsko, solastninsko ali stavbno pravico. 
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Poslovni načrt 

• Upoštevajo se podrobnejše vsebine iz Priloge 1 JR. 

• Izdelan mora biti za ekonomsko dobo naložbe. 

• Gospodarnost poslov. je enaka kot v poročilu za 2017 za AJPES. 

Razviden mora biti prispevek k horizontalnim ciljem, če se 

uveljavljajo merila  - naložbe so navedene v JR. 

• Pomembna je točna navedba proizvodnega obsega zaradi 

izpolnjevanja 80 % proizvodnih zmogljivosti KMG oziroma 

živilskega obrata obsega najkasneje v 36 mesecih od datuma 

zadnjega izplačila sredstev.  

• Podobno se izpolnijo preglednice o vhodnih surovinah za 

uveljavljanje merila Prednostni sektorji predelave ali trženja. 

• Poslovni načrt se ne zahteva za naložbe nosilcev majhnih kmetij. 
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Merila 

Med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 točk, se izberejo tiste, ki 

dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev. 

Ekonomski vidik naložbe  

a) Interna stopnja donosnosti – pri izračunu NSV se upošteva 5 % 

disk. stopnja. 

b) Gospodarnost poslov. za leto 2017 - merilo postane obveznost.  

c) Povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva za 

naložbe majhnih kmetij.  

č) Ekonomski učinek javnih sredstev.  

Družbeno socialni vidik naložbe  

- Izobrazba upravičenca,  

- Upravičenec je socialno ali invalidsko podjetje ali zadruga. 

Geografski vidik naložbe 

- Koeficient razvitosti občin - upošteva se naložba v občini. 

- Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih. 
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Merila 

Proizvodna usmeritev naložbe  

a) Prednostni sektorji predelave - naložba se nanaša na obrat, v 

katerem se opravlja oziroma se bo opravljala predelava ali 

trženja: sadje (brez vina), zelenjava, žito ali prašičje meso,  

b) Vključenost v sheme kakovosti – naložba se nanaša kmetijsko 

gospodarstvo, ki je  ob vložitvi vloge vključeno v eno od shem 

kakovosti.  

 

Horizontalno in vertikalno povezovanje:  

• Upravičenec je član OP, zadruge, agrarne ali pašne skupnosti, 

branžnih ali medbranžnih organizacij ali zadružne zveze s 

področja podprte dejavnosti. Ne upošteva se članstvo v društvih, 

KGZS, OPZ. 
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Merila 

 

Prispevek k horizontalnim ciljem 

1. Varovanje okolja:  

a) naložba v ureditev čistilnih naprav, 

b) zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo,  

c) naložbe v ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje 

meteorne vode, 

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin,  

d) zmanjševanje količine odpadkov, 

e) naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične 

kulturne dediščine,   

f) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa. 
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Merila 

2. Inovacije 

Z naložbo se uvaja nov ali izpopolnjen proizvod, ki ga upravičenec 

še ni proizvajal, ne upošteva se spremembe imena, pakiranja, oblike 

in kode proizvoda. Izkazuje se:  

- s patentom za nov ali izpopolnjen proizvod, 

- z licenco za nov ali izpopolnjen proizvod, 

- upravičenec nima patenta ali licence, nov ali izpopolnjen proizvod 

je opisan v poslovnem načrtu. 

3. Podnebne spremembe in prilagoditev nanje 

- a) naložbe v učinkovito rabo energije – delež naložbe predstavlja 

vsaj 25 % priznane vrednosti naložbe.  

- b) naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov 

- c) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.  
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Delež javne podpore 

1. Predelava ali trženje kmetijskih proizvodov, končni proizvod 

predelave je kmetijski proizvod 

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki se 

lahko poveča za:  

- 5 % za predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmet. proiz., 

- 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,  

- 5 % za predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep 

dobrobit živali, 

- 5 % za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima 

naslov na OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 % 

vseh kmetijskih zemljišč,  

- 10 % za naložbe, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija 

naložbe se nahaja na problemskih območjih, 

- 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP, 

- 20 % za naložbe mladih kmetov. 

Stopnje podpore ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov 
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Delež javne podpore 

2. Predelava kmetijskih proizvodov, končni proizvod je nekmetijski 

proizvod 

Najvišja stopnja javne podpore je glede na regijo (in izdajo odločbe 

o pravici do sredstev) do:  

     vzhod  zahod 

kmetije, mikro, mala podj.  45 %  30 % 

srednja podjetja   35 %  20 % 

velika podjetja    25 %   10 % 

 

Naložbe za proizvodnjo električne in toplotne energije ali za 

energetsko učinkovitost:  

- stopnja javne podpore je od 30 % do največ 50 % (PRP),  

- vendar pomoč po pravilu de minimis ne sme preseči 200.000 

EUR, ki jih je prejemnik po pravilu de minimis že prejel v 3 

koledarskih letih. 

 

 

 

 

28 



Dodeljena pomoč 

 

• Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 evrov na vlogo.  

 

• Najvišji znesek javne podpore, ki jo upravičenec lahko pridobi v 

celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega 

ukrepa (nepovratna sredstva in finančni instrumenti):  

- kmetija, mikropodjetje največ 1,5 mio EUR.  

- mala podjetja največ 3 mio EUR,  

- srednje veliko podjetje največ 5 mio EUR.   
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Obvezne priloge k vlogi 

Priloge, brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev:  

• poslovni načrt, razen za naložbo nosilca majhne kmetije, 

• PZI ter popis materiala in del, če se naložba nanaša na ureditev 

zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, 

• pogodba in soglasje, s katero se izkazuje pravica do naložbe na 

nepremičnini.  
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Pomembne priloge – PVO  

• Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja 

posege v okolje, je treba priložiti okoljevarstveno soglasje ali 

sklep, da postopek presoje vplivov na okolje (PVO) ni potreben.  

• Šteje se, da je pogoj izpolnjen, če je bilo upravičencu 

najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa 

izdano okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje 

vplivov na okolje ni potreben. 

• Če bo obseg naložbe povečal proizvedene količine preko praga 

obsega iz oznake C.1, predstavlja naložba poseg v okolje, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v 

predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne 

vplive na okolje. 
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Zahtevki 

• Največje število zahtevkov za izplačilo sredstev: 

- en zahtevek za naložbe majhnih kmetij,  

- dva zahtevka za enostavne naložbe, 

- trije zahtevki za zahtevne naložbe.  

 

• Upravičenec mora v koledarskem letu pred vložitvijo zadnjega 

zahtevka za izplačilo sredstev zagotavljati obseg dela v višini 

najmanj:  

• 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter  

• 1,0 PDM v primeru zahtevnih naložb.  
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Obveznosti 

• Upravičenec mora najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega 

izplačila sredstev izpolniti vsaj 80 % proizvodnih zmogljivosti KMG 

ali obrata v katerem se izvaja naložba, načrtovanih v poslovnem 

načrtu. Upoštevajo se vhodne surovine za predelavo ali trženje 

kmetijskih proizvodov.  

 

• Če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil 

točke iz naslova meril prednostni sektorji predelave ali vključenost 

v sheme kakovosti, postanejo ta merila obveznosti še pet let po 

zadnjem izplačilu sredstev. 

• Te zahteve ne veljajo za naložbe majhnih kmetij.  

• Upravičenec, ki je pravna oseba ali s.p. mora zagotavljati 

gospodarnost poslovanja, kot je opredeljena v PN, še 5 let po 

zadnjem izplačilu sredstev.  
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