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Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in 
opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za 
sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 so naložbe v nakup nove mehanizacije 
in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. 

Javni razpis se deli na: 

● Sklop A, ki je namenjen fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom 
posameznikom, ter skupinam lastnikov gozdov in agrarnim skupnostim v skladu z 
Zakonom o agrarnih skupnostih (ZAgrS); 

● Sklop B, ki je namenjen pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom 
in skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 EUR, od tega: 

● skupno 6.000.000 EUR (sklop A), in sicer za: 
❖ enostavne naložbe skupno 5.000.000 EUR; 
❖ zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR. 

 
● skupno 4.000.000 EUR (sklop B), in sicer za: 

❖ enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR; 
❖ zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR. 

Upravičeni stroški 

Do podpore upravičeni stroški naložb so stroški, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis 
do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni 
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 
2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za 
izplačilo sredstev je 30. junij 2025. Seznam upravičenih stroškov je dostopen v Prilogi 1.  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/JR_M8-6_okt2021/Seznam_stroskov_meh-Priloga_1.pdf
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Rok 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 
do 13:59. 

Merila 

1. Merila Sklop A 
a) Fizične osebe 

Merila 

Enostavne 
naložbe 
(Maks.št. 
točk) 

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. št. 
točk) 

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 60 

Usposobljenost uporabnika investicije 20 20 

Registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji za sečnjo in spravilo lesa 10 10 

Velikost gozdne posesti upravičenca 10 20 

Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 10 10 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 10 

Koeficient razvitosti občin 10 5 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 5 

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30 

Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne 
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 

30 30 

Skupaj 100 100 

Vstopni prag točk 40 40 

 
b) ZAgrS 

Merila 

Enostavne 
naložbe 
(Maks.št. 
točk) 

Zahtevne 
naložbe 
(Maks. št. 
točk) 
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1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 60 

Velikost gozdne posesti upravičenca 20 30 

Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 30 30 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 10 

Koeficient razvitosti občin 10 5 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 5 

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30 

Okoljski faktor, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega vidika posamezne 
vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 

30 30 

Skupaj 100 100 

Vstopni prag točk 40 40 

 
 

2.  Merila Sklop B 

a)  Pravne osebe in samostojni podjetniki 

Merila 

Enostavne 
naložbe 

(Maks.št. 
točk) 

Zahtevne 
naložbe 

(Maks. št. 
točk) 

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 50 40 

Velikost podjetja glede na število delovnih mest 20 20 

Število novo ustanovljenih delovnih mest 10 10 

Razmerje med letnim prihodkom iz dejavnosti in višino naložbe 20 10 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 30 

Koeficient razvitosti občin 10 20 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 10 10 

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30 

Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega 
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 

30 30 

Skupaj 100 100 



 
 

4 
 

Vstopni prag točk 40 40 

 
b)  Skupine proizvajalcev s področja gospodarstva 

Merila 

Enostavne 
naložbe 

(Maks.št. 
točk) 

Zahtevne 
naložbe 

(Maks. št. 
točk) 

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30 30 

Razmerje med letnim prihodkom iz gozdarske dejavnosti in višino naložbe 30 30 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 40 40 

Koeficient razvitosti občin 20 20 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 20 20 

3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 30 30 

Okoljski faktor obremenitve okolja, ki se izračuna na podlagi pomena okoljskega 
vidika posamezne vrste gozdarske mehanizacije ali opreme. 

30 30 

Skupaj 100 100 

Vstopni prag točk 40 40 

 
Več informacij o merilih najdete v javnem razpisu.  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/JR_M8-6_okt2021/JR_86m_21_P.pdf

