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21. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva za leto 2021 

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave 

hrane 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju 
pridelave ekoloških proizvodov. 

Cilj operacije  je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter doseganje višje 
dodane vrednosti kmetijskih proizvodov. 

Razpisana sredstva po sklopih: 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih 
sklopih: 

● 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A); 
● 1.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov 

posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B); 
● 500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb 

(sklop C).  

Upravičenci do podpore: 

So nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v 
Republiki Sloveniji. 

Namen podpore: 

a) ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, in sicer:  ureditev 
hleva oziroma nakup pripadajoče opreme, vključno z ureditvijo skladiščnih kapacitet za 
živinska gnojila ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za 
prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje), ureditev 
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hlevskega izpusta in proste reje,  ureditev skladišča za krmo oziroma nakup pripadajoče 
opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za 
prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),  ureditev skladišča oziroma 
hladilnice za kmetijske pridelke oziroma nakup pripadajoče opreme,  ureditev objekta za 
shranjevanje kmetijske mehanizacije in nakup pripadajoče opreme;  

b) nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave;  

c) ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave;  

č) ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika ter nakup namakalne 
opreme. 

Upravičeni stroški: 

1.  stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma 
vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo, ureditev greznic in čistilnih 
naprav, nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: 
IKT) in strojne opreme. Stroški ureditve dvorišč kot del ureditve objektov se 
priznajo samo v okviru graditve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih 
se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in 
montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del); 

2.   nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in 
surovin. Pri ugotavljanju višine upravičenih stroškov rabljene kmetijske 
mehanizacije, strojne in transportne opreme se od vrednosti novega stroja 
oziroma opreme odšteje amortizirana vrednost rabljenega stroja ali opreme; 

3.  nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot 
kmetijska; 

4.    stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo 
nasadov jagod, razen stroški obnove nasada jagod, priprava zemljišča (odstranitev 
nasada, razen pri postavitvi sadovnjakov in oljčnikov, in zemeljska dela), priprava 
poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, 
opore ter nakup in postavitev mrež proti toči. Kot postavitev sadovnjakov in 
oljčnikov se štejeta prva postavitev sadovnjakov in oljčnikov ter zamenjava sadnih 
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vrst v obstoječih sadovnjakih in oljčnikih z nasadi drugih sadnih vrst. Kot obnova 
sadovnjakov in oljčnikov se šteje: 

● zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive na bolezni oziroma 
pozebo; 

● zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s 
seznama Sadni izbor za Slovenijo, ki ga pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, ali 
Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR); 

● sprememba tehnologije pridelave (na primer gostota in število sadik na hektar, 
vzgojna oblika); 

5.  stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča 
(odstranitev nasada in zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in 
njihova saditev ter nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo. Če gre za 
naložbo v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah iz 
tretje alineje 4. točke prvega odstavka 5. člena te uredbe, se priznajo stroški v 
višini, ki ustreza površini uničenih rastlin hmelja, vendar največ do višine, ki ustreza 
površini GERK_PID iz zapisnika iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena te uredbe. 
Kot obnova hmeljišča se šteje: 

● zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni oziroma 
pozebo, 

● zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni 
iste sorte, s sortnega seznama hmelja, ki ga izda UVHVVR, 

● sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna 
oblika ipd.), 

● obnova hmeljskih žičnic, 
● postavitev ograj za zaščito pred divjadjo; 
 

6.      stroški postavitve novih vinogradov: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava 
poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, 
opore ter nakup in postavitev mrež proti toči; 

7. stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, priprave zemljišča 
(odstranitev nasada in zemeljska dela) in priprave poti, nakup in posaditev sadik, 
nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in 
postavitev mreže proti toči; 

8.   stroški naložb v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih 
matic; 

9.   stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije; 
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10.   stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih; 
11.   stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, med katera 

spadajo pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela; 
12.   stroški ureditve ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje 

pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme; 
13.   stroški nakupa opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na 

kmetijskem gospodarstvu; 
14.   prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca v skladu z 69. členom 

Uredbe 1303/2013/EU in 97.  členom te uredbe; 
15.   splošni stroški (npr. projektna dokumentacija). 

Rok 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. 11. 2021 do vključno 30. 12. 2021, do 14. ure. 

Več o javnemu razpisu in merila najdete na:   

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/21-JR-M4-1-ekoloske-
kmetije/21-JR_4.1.pdf  

Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 najdete na:  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6926  
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