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Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Naložbe na področju novih izzivov v 

kmetijstvu

Lj., 21.6.2010                                         Gorazd Gruntar



Pravne podlage

• Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1); 

• Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih 
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15);

• Program razvoja podeželja RS 2007 – 2013, ki ga je potrdila Komisija EU z 
odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12.09. 2007, zadnjič 
spremenjenega dne 17.12.2009;

• Zakon o kmetijstvu-Zkme-1 (Uradni list RS, št.45/2008)

• Uredba o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 
(Uradni list RS, št. 40/2010), v nadaljevanju: Uredba PRP.



Predmet javnega razpisa, vlagatelji

• Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za 
naložbe kmetijskih gospodarstev iz naslova ukrepa Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013, za naložbe kmetijskih 
gospodarstev na področju novih izzivov v kmetijstvu.

• Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi in 
so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na 
spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in  www.arsktrp.gov.si.

• Višina nepovratnih sredstev znaša do 8.537.778 EUR.

• Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano:

– 9200PRP 2007-2013-EU, v višini 7.684.000,20  EUR
– 9201PRP 2007-2013-slovenska udeležba, v višini 853.777,80  

EUR.
• Javni razpis je zaprtega tipa in je odprt od 19.6.2010 do vključno 

31.8.2010.
• Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost 

oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju 
Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev 
sredstev.



Predmet podpore

V okviru tega javnega razpisa se dodelijo podpore za naložbe namenjene 
prednostnim nalogam iz točk (a), (b) in  (c) in (e) prvega odstavka 16. 
a člena Uredbe 1698/2005/ES (v nadaljevanju: novi izzivi), za 
naslednje vrste aktivnosti:

1. naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega 
gnojila:

• naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske 
opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil;

• nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši 
porabi dušika ter minimalni obdelavi tal;

2. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
3. naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih 

razmer:
• naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči,
• naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
4. naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode:
• naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, 

kamor spada tudi namakalna oprema, ki je lahko samostojna naložba, 
in v gradnjo pripadajočih vodnih virov; 

• naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij.



Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. PREDMET PODPORE

javnega razpisa vključujejo:
• stroške nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih 

poslopij in drugih zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene, 
nakup pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup pripadajoče 
računalniške programske in strojne opreme, ter stroške novogradnje ali 
obnove cestne in vodne oz. vodovodne infrastrukture;

• pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani  stroški 
dobave gotovih elementov, prevoz in njihove montaže ali stroški izvedbe del 
na mestu samem;

• pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v 
tehnološki proces;

• nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
dušika ter minimalni obdelavi tal;

• nakup in postavitev zavarovanih prostorov;
• nakup in postavitev mrež proti toči;
• nakup namakalne opreme;
• prispevek v naravi;
• stroške, povezane z vodenjem kmetijskega gospodarstva  ter nakupom 

pripadajoče računalniške programske in strojne opreme;
• splošne stroške, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v 

višini do 10% upravičenih stroškov in sicer za pripravo vloge in poslovnega 
načrta, za stroške pridobitve gradbene, tehnične  ali projektne dokumentacije 
ter za stroške nadzora  nad izvedbo gradbenih in obrtniških del.



Splošni pogoji za dodelitev sredstev

• Do sofinanciranja so upravičeni stroški naložb, ki so nastali:
a) od datuma zaprtja javnega razpisa do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 30.6.2015. To velja

za naložbe v novogradnjo zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov in nakupa opreme v teh objektih, 
po predpisih o graditvi objektov,

b) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do dokončanja naložbe oziroma najpozneje do 
30.6.2015. To velja za vse ostale vrste naložb, tudi v primeru naložb v nakup opreme v objektih, kadar 
je nakup opreme v objektih samostojna naložba,

c) do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in 
izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

• Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa PRP na 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti 
priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge.

• Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
• Naložba mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, 

ki je vezana na gospodarsko vitalnost  kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje 
posebnih ciljev ukrepa.

• Podpora bo namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge 
gospodarsko vitalna. 

• Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če  na enoto vloženega 
dela to je na 1 polnovredno delovno moč (v nadaljevanju PDM) oz. na 1 stalno 
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, 
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače 
na zaposlenega, ki je v letu 2009 znašala 7.111,48 EUR;

• Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev manj kot eno leto od 
dneva objave javnega razpisa, mora  ustvariti primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti 
(velja za pravne osebe ali s.p.)  oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah na enoto vloženega dela, najpozneje ob dokončanju naložbe. 



Splošni pogoji za dodelitev sredstev

• Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi vloge še ne opravlja 
kmetijske dejavnosti oziroma če se je mladi prevzemnik vpisal v register kmetijskih 
gospodarstev po predpisanem roku za oddajo zbirne vloge, mora ustvariti primeren bruto 
prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah na enoto vloženega dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.

• Ob predložitvi vloge mora KMG imeti vsaj 1 stalno zaposleno osebo za polni delovni 
čas (velja za pravne osebe in s.p.) ali 1 PDM (velja za kmetije), od tega vsaj 0,5 PDM 
iz kmetijstva na kmetiji.

• Šteje se, da kmetija dosega 0,5 PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost prihodka iz 
kmetijskih dejavnosti predstavlja vsaj 3.555,74 EUR

• 1 PDM = 1.800 delovnih ur letno. Najeta delovna sila: 1 PDM=1.800 delovnih ur letno. 
• Kmetijski zavarovanec/zavarovanka: 1 PDM, ostali člani kmetije: 0,5 PDM .
• Naložba mora biti usklajena s standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. S 

Seznam minimalnih standardov Skupnosti za posamezno vrsto navedenih naložb iz 
poglavja III. javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.mkgp.gov.si in  
www.arsktrp.gov.si.

• Pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje standardov Skupnosti, se podpora lahko dodeli 
le naložbam v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke za 
prirejo mleka, mesa in jajc oziroma za nastanitev domačih živali, za izpolnjevanje standarda 
za dobro počutje živali, ki je za kmetijska gospodarstva postal obvezen s 1.1.2007. V kolikor 
so predmet podpore naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje,  molžo 
in izločke za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali, ki niso skladni z zahtevami standarda 
za dobro počutje živali in naložbe med drugim niso namenjene prilagoditvi hlevom za 
izpolnjevanje tega standarda, potem te naložbe niso upravičene do podpore po tem javnem 
razpisu. 



Splošni pogoji za dodelitev sredstev
• Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo 

nepremičnin (objekti, ne kmetijska zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje 
najmanj 10 let po zaključku naložbe.

– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih 
solastnikov, k naložbi.

– Določila predhodnih dveh alinej ne veljajo v primerih, ko je vlagatelj kmetija in so 
lastniki oziroma solastniki nepremičnin družinski člani, ki delajo na kmetiji in so 
skupaj z nosilcem kmetije člani iste kmetije.

• Če vlagatelj, skladno s 13. točko 1. odstavka 23. člena Uredbe PRP, kandidira za 
pridobitev sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup 
pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih 
stroškov nakupa, gradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, 
fasada, ipd), kot upravičeni stroški priznajo le stroški, ki so predmet podpore po tem 
javnem razpisu in v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti 
prostori zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina 
objekta pri enoetažnem objektu oziroma neto tlorisa površina pritličja pri dvo ali 
večetažnem objektu. Ne glede na to, pa zgornje priznane vrednosti po posameznih vrstah 
objektov oz. prostorov ne smejo presegati mejnih vrednosti na enoto, ki so določene v 
razpisni dokumentaciji. (GVŽ, m3, ipd)



Specifični pogoji glede na sektor oz. vrsto naložb

a) Nakup kmetijske mehanizacije
• V okviru tega javnega razpisa bodo lahko vlagatelji pridobili podporo samo 

za nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši 
porabi dušika ter za minimalno obdelavo tal. 

• Pri nakupu kmetijske mehanizacije in strojne opreme se upošteva 
maksimalne priznane vrednosti, ki so navedena v Seznamu upravičenih 
stroškov, ki je Priloga št.1 k razpisni dokumentaciji.

• Kmetijska mehanizacija in strojna oprema, ki je ni na seznamu upravičenih 
stroškov, ni upravičena do podpore po tem javnem razpisu.

b) Naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme 
ter naložbe v namakanje kmetijskih zemljišč

• Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo 
vode za namakanje kmetijskega zemljišča ter s pravnomočno odločbo  o 
uvedbi namakanja kmetijskega zemljišča, na katerem bo postavljen rastlinjak 
oz. na katerem se nahaja namakalni sistem.

• Kadar gre za zamenjavo namakalne opreme, mora nova oprema za 
namakanje  zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto 
površine oz. na kulturo kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije 
namakalne opreme, ki je predmet podpore.

c) Nakup in postavitev mrež proti toči
• Mreža proti toči je lahko namenjena sadjarstvu, vinogradništvu pa tudi 

pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč in semenskemu materialu kmetijskih 
rastlin. 



Merila za izbor vlog (min 20% točk)

1313VII. Zakon o Pomurju (+10% točk)

127127Skupaj

140140SKUPAJ

55V. Naravovarstveni vidik naložbe

55IV. Tehnološki vidik naložbe

2020III. Regionalni vidik naložbe

517II. Družbeno socialni vidik naložbe

9280I. Ekonomski vidik naložbe

Pravne os.Fizične os.Merilo



Finančni pogoji dodeljevanja sredstev

• Delež javnega financiranja znaša od 40% do 70% upravičenih stroškov in 
sicer:

– od 40% do 50% upravičenih stroškov za nakup kmetijske mehanizacije

– od 40% do 70% upravičenih stroškov za ostale vrste naložb. 
• Vlagatelj lahko pridobi pomoč na podlagi največ dveh odobrenih vlog.  
• Vlagatelj lahko vloži največ dva  zahtevka v okviru iste vloge (velja za zahtevne 

naložbe).
• Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili 

o njihovem plačilu in začasno oziroma končno gradbeno situacijo v primeru 
gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in 
upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o 
opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca.

• Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek 
dodeljene pomoči pa je 1.500.000 EUR/vlogo.

• Sredstva bodo dodeljena z odločbo o pravici do sredstev.
• Za izplačilo v tekočem letu je potrebno zahtevke za izplačilo sredstev potrebno 

poslati na ARSKTRP od 1.1. do 5.10.
• V primeru zamude zaradi višje sile ali objektivnih razlogov se zahtevek lahko 

ponovno vloži v rokih za naslednje leto.
• Objektivni razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati: 

– neugodne vremenske razmere,
– zamude pri dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter trans. opreme, 
– nepredvidena grad. dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe, 
– smrt ali dolgotrajna delovna nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja vsaj 0,5 PDM.



HVALA 

ZA 

POZORNOST


