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1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti1 

 

ROK ODDAJE: 21. 10. 2020 do 23:59 (elektronsko) 

 

Podprte bodo naložbe povezane z opravljanjem naslednjih dejavnosti: 

- dodajanje vrednosti lesu; 

- lokalna samooskrba; 

- turizem; 

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji 

na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;  

- socialno varstvo;  

- ravnanje z organskimi odpadki; 

- pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so lesna masa, gnoj, voda, veter ali 

sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv. 

 

DVA SKLOPA PRIJAVITELJEV GLEDE NA VRSTO NALOŽBE 

Sklop A – za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

(na voljo 10.000.000 EUR) 

Sklop B – za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gosp. družbe 

(na voljo 5.000.000 EUR) 

 

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec 

nosilec dopolnilne dejavnosti. 

 

Vrste naložb 

a. Prispevajo k varovanju okolja t.j.: 

- ureditev čistilnih naprav,  

- zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,  

 
1 Obrazci: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/ 
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- ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,  

- reciklaža in uporaba odpadnih surovin,  

- zmanjševanje količine odpadkov,  

- se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine. 

b. prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje t.j.: 

- učinkovita raba energije, kot so: energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko 

učinkovitih ogrevalnih sistemov, zmanjšanje toplotnih izgub objektov (uporaba materialov z večjo 

toplotno izolativnostjo),  

- pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, 

- ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli 

teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov 

 

Upravičeni stroški: 

- Nastali po vložitvi vloge do vložitve zadnjega zahtevka; 

- Neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (nastali od 1.1.2014 do vložitve zadnjega zahtevka oz. 

max do 30.06.2023); 

- Upoštevajoč tržno primerljive ponudbe (na ponudnike naslovljeno enako povpraševanje); 

- Če se objekt uporablja za drug namen in gre za pripadajočo ali drugo opremo, se upravičeni stroški 

določijo glede na bruto površino objekta. 

 

Finance 

- Predvidena stopnja javne podpore je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se 

upošteva pravilo državnih pomoči po pravilu »de minimis«, kar pomeni 200.000 € v obdobju treh let. 

 

MERILA OCENJEVANJA– malenkost drugačno številčenje za enostavne in zahtevne naložbe 

Ekonomski vidik naložbe (25%) 

- Interna stopnja donosnosti, 

- Ekonomski učinek javnih sredstev 

Družbeno socialni vidik upravičenca (15%) 

- Izobrazba upravičenca 

- Socialni vidik podjetja 

Geografski vidik naložbe (20%) 

- Koeficient razvitosti občin 

- Lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz PRP 
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Zaposlitveni vidik (30%) 

- Novoustanovljena delovna mesta 

- Lokacija naložbe glede na stopnjo registrirane brezposelnosti 

Prispevek k horizontalnim ciljem (glej zgoraj »vrste naložb) (10%) 

- Varovanje okolja  

- Podnebne spremembe in prilagoditve nanje  


