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OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH 
RAZPISOV DO KONCA 2020  

 

 

ŠIFRA IN IME UKREPA/PODUKREPA 
NAMEN JAVNEGA 
RAZPISA 

PREDVIDENA 
OBJAVA 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva  

Naložbe v ureditev 
pašnikov in obor na 
gorskih območjih 
(zaščita domačih pred 
velikimi zvermi) 

junij 2020 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva  

Prilagoditev na naravne 
nesreče (hmeljev 
viroid) 

junij 2020 

M04.2 Podpora za naložbe v 
predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov 

Naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih 
proizvodov – MSP in 
velika podjetja 

junij 2020 

M06.4 Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti 

Naložbe v razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 
na podeželju 

junij 2020 

M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin 
in organizacij proizvajalcev v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju 

Pokritje stroškov 
ustanovitve in 
delovanja skupin in 
organizacij 
proizvajalcev v 
kmetijskem in 
gozdarskem sektorju, ki 
so bila priznana na 
podlagi predpisov, ki 
urejajo priznanje skupin 
in organizacij 
proizvajalce 

junij 2020 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva  

Podnebne spremembe 
in okoljska 
mehanizacija 

julij  2020 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva  

Naložbe v izvajanje 
dobrobiti živali 
(plemenske svinje) 

julij 2020 

M04.3 Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo 
kmetijstva in gozdarstva 

Naložbe v ureditev 
gozdne infrastrukture z 
namenom trajnostnega 
gospodarjenja z 
gozdovi 

julij 2020 

M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdnih proizvodov 

Naložbe v nakup nove 
mehanizacije in 
opreme za sečnjo in 
spravilo lesa* 

julij 2020 
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M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdnih proizvodov 

Naložbe v pred 
industrijsko predelavo 
lesa* 

avgust 2020 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva 

Kolektivne naložbe v 
skladišča in 
distribucijske centre 

september 2020 

M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva 

Ureditev hlevov in 
nakup mehanizacije za 
gnojenje 

september 2020 

M16.4 Podpora za horizontalno in 
vertikalno sodelovanje med udeleženci 
v dobavni verigi  

 

Podpora za 
sodelovanje med 
udeleženci v dobavni 
verigi za vzpostavitev 
in razvoj kratkih 
dobavnih verig in 
lokalnih trgov ter za 
promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni** 

september 2020 

M04.3 Podpora za naložbe v 

infrastrukturo, povezano z razvojem, 

posodabljanjem ali prilagoditvijo 

kmetijstva in gozdarstva 

Izgradnja namakalnih 

sistemov, ki so 

namenjeni več 

uporabnikom***  

oktober 2020 

M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete 

Dodelitev pomoči za 
zagon dejavnosti za 
mlade kmete  

november 2020 

M03.1 Podpora za novo sodelovanje v 
shemah kakovosti 

Dodelitev podpore za 
novo sodelovanje v 
shemah kakovosti 

november 2020 

M04.3 Podpora za naložbe v 

infrastrukturo, povezano z razvojem, 

posodabljanjem ali prilagoditvijo 

kmetijstva in gozdarstva 

Izvedba agromelioracij 

na komasacijskih 

območjih*** 

december 2020 

 

 

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj 

informativne narave in se lahko spreminjajo.  
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