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 UKREP 323 – Ohranjanje in izboljšanje 
dediščine podeželja

 UKREP 311 – Diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti za leto 2010

 UKREP 312 - Podpore ustanavljanju in 
razvoju mikro podjetij za leto 2010



I. Predmet podpore:

 Obnova objektov
- obnova objekta, ki je nepremični      

spomenik ali nepremična dediščina…
- obnova spomeniškega območja, 

naselbinske    dediščine  ali 
posameznega objekta, ki se nahaja 
znotraj varovanega območja…

- obnova spomenikov oblikovane narave 
(vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne 
krajine  



 Muzeji na prostem (obnova objektov, prenos objektov, nakup 
opreme, ureditev obstoječe infrastrukture…).

 Ekomuzeji (obnova objektov, prenos objektov, nakup 
opreme, ureditev obstoječe infrastrukture…).

 Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine 
(obnova in oprema prostorov stalnih zbirk etnološke 
dediščine).

 Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne 
vrednote in kulturno dediščino določenega območij. 



II. Vlagatelji

 fizične,in pravne osebe ter občine

 Solastnik, lastniki ali koncesionarji predmeta 
podpore,

Najemniki predmeta podpore – pogodba za 
najmanj 10 let, od tega 5 let po izplačilu 
sredstev. 



III. Naložba (1/4):
 Mora biti zaključena celota (zagotovljena 

ustrezna dokumentacija)

 Gradbena in obrtniška dela morajo biti 
izvedena v skladu s predpisi (upravna 
dovoljenja, varstvo okolja, varstvo kulturne 
dediščine)

 Dokazila o zagotavljanju lastnih sredstev (v 
primeru večjih investicijskih vlaganj)

 Upoštvanje ZJN (za vse stroške nad 10.000€
brez DDV)



III. Naložba (2/4):

 Mora biti izvedena v skladu s predpisi

(ki urejajo graditev objektov, varstvo 
kulturne dediščine).

 Če vlagatelj ni edini lastnik, mora predložiti 
soglasje lastnika ali solastnika.

 Naložba mora biti izvedena na območju RS.

 Konservatorsko-restavratorski posegi morajo 
biti usklajene s Katalogom ZVKD RS.



III. Naložba (3/4):

 Naložbe predmet podpore (1) morajo biti
vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

 Naložba ne sme biti v postopku
denacionalizacije.

 V primeru kandidiranja samo za dokončanja
naložbe, je vlagatelj upravičen do sorazm.
deleža (mora biti razvidno iz popisa del).



3. Naložba (4/4):

 Naložba se mora uporabljati za dejavnost, ki 
je predmet podpore. 

 Projekt se NE SME izvajati v naseljih s 

statusom mesta: (Črnomelj, Novo mesto, 
Trebnje)



IV. Specifični pogoji (1/2):

 Obvezno sodelovanja z ZVKD (obveščati o 
začetku del, nadzor, strokovno mnenje po 
zaključku)

 Naložba mora biti zaključena pred izstavitvijo 
zahtevka.

 Obdobje izvajanje investicije n+2 (od datuma 
prejema odločbe)

 Zahtevku morajo biti priložena vsa dokazila 
(poročilo, pogodbe, originalni računi, 
uporabno dovoljenje)



IV. Specifični pogoji (2/2):

 Upoštevati roke pri vložitvi zahtevka 
(najkasneje na dan določen v odločbi MKGP)

 Sredstva se izplačajo na osnovi enega 
zahtevka.

 Označevanje naložbe.

 Obvezno letno poročanje na ARSKTRP, 
vodenje evidenc in hramba dokumentov, 
ohranjanje naložbe (nadaljnjih 5 let, za 
kršitelje globa v višini 200€)



V. Upravičeni stroški (1/2)

Stroški naložbe:

 Gradbena in obrtniška dela do 300.000€ brez 
DDV

 Nakup nove opreme do 300.000€ brez DDV 
(od tega IKT oprema do 3.000€ brez DDV)

 Prispevek v naravi (do 27.300€ brez DDV oz. 
največ do 10% upravičenih stroškov)



V. Upravičeni stroški (2/2)

Splošni stroški

 Stroški, ki so neposredno povezani s pripravo 

in izvedbo naložbe (do 27.300€ brez DDV 
oz. največ do 10% upravičenih stroškov).



VI. Finančne določbe

 Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih 
sredstev.

 Stopnja podpora do 85% upravičenih 
stroškov. Upoštevati praivli de minimis.

 Najnižji znesek javne pomoči 3.000€.

 Najvišja vrednost naložbe je lahko do 
300.000€ (brez DDV)



VII. Rok in način prijave

 Vloga in razpisna dokumentacija se nahaja na 
spletnih straneh www.mkgp.gov.si

 Razpis je odprt do porabe sredstev.

http://www.mkgp.gov.si/


Cilj ukrepa: prispevati k razvoju dodatnih in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. To bo 
omogočilo posodobitev dejavnosti in nastanek 
novih delovnih mest.

I. Predmet podpore

 Proizvodne dejavnosti povezane s 
tradicionalnimi znanji  na kmetiji, 

 pridobivanje energentov in energije, 

 prodajne dejavnosti na kmetijah, 

 storitvene dejavnosti na kmetijah – turizem, 
veterinarstvo, izobraževanje, zdravstvo….



II. Vlagatelji

1. Kmetije z dopolnilno dejavnostjo,

2. Samostojni podjetniki posamezniki,

3. Gospodarska družba,

4. Zavod, zadruga

Ter je odgovorna oseba podjetja član 
kmetijskega gospodinjstva in ima prijavljeno 
stalno bivališče na naslovu kmetije.



III. Vlagatelj

 Vlagatelj mora imeti sedež in opravljati 
dejavnost  na kmetiji.

 Vlagatelj mora zagotavljati ohranitev oz. 
povečanje števila zaposlenih.

 Vlagatelj se mora ukvarjati s kmetijsko 
dejavnostjo.

 Kmetija mora biti vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev.



 Kmetija mora  biti dejavna  (ustvariti bruto 
dohodek vsaj v višini1 bruto minialne plače)

III. Naložba

 Zagotoviti ustrezno projektno 
dokumentacijo-

 V primeru nakupa opreme mora vlagatelj 
priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje 
ali uporabno dovoljenje. 



 Vlagatelj lahko kandidira le za del investicije.

IV. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati

 Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo 
zahtevka.  Obdobje izvajanja n + 2.

 Kot dokazilo o zaključku naložbe -
pravnomočno uporabno dovoljenje. 



V. Splošne obveznosti

 Poročanje, vodenje dokumentacije…

 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije

 Ohranjanje naložbe

VI. Upravičeni stroški

 Investicijski stroški: gradbena obrtniška dela, 
usposabljanje za opravljanje dejavnosti, 
nakup nove opreme.



 Splošni stroški: priprava vloge in poslovnega 
načrta, priprava gradbene dokumentacije ter 
priprava zahtevkov (v višin 5% skupne 
vrednosti naložbe).

 Do podpore so upravičeni stroški – nastali od 
datuma izdaje odločbe do 30.06.2015.

 DDV ni upravičen strošek. 

 Podpore se ne dodelijo za naložbe začete 
pred izdajo odločbe. 



VII. Finančne določbe

 Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih 
sredstev.

 Stopnja podpore znaša do 60% upravičenih 
stroškov.

 Najnižji znesek podpore na upravičenca 
znaša 3.500€.

 Prejemnik sredstev lahko pridobi  največ 
200.000€.



VII. Rok in način prijave

 Vloga in razpisna dokumentacija se nahaja na 
spletnih straneh www.mkgp.gov.si

 Razpis je ODPRT.

http://www.mkgp.gov.si/


Cilj ukrepa – prispevati k razvoju dodatnih 
dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju 
učinkovitosti razporejanja dela na podeželju.

I. Predmet podpore

 Že registrirana mikro podjetja na podeželju 
(gostinske in nastanitvene dejavnosti)



II. Vlagatelji

 Samostojni podjetniki posamezniki

 Gospodarska družba 

 Zadruga 

 Zavod

Vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti naložbe 
IZVEN dejavne kmetije. 



VII. Rok in način prijave

 Vloga in razpisna dokumentacija se nahaja na 
spletnih straneh www.mkgp.gov.si

 Razpis je ZAPRT.

http://www.mkgp.gov.si/


HVALA ZA POZORNOST.

Jožica Povše, univ.dipl.ekon.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

tel. 07 33 72 985, jozica.povse@rc-nm-si


