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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 12. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 6/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev 
kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 eurov. 

V skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva razdelijo 
po naslednjih sklopih:
- 6.705.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem 
gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti al i  v 
poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za 
samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom
(sklop A), in
- 2.227.207,66 eurov za ostale upravičence (sklop B).

Razpisana sredstva:

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
- 7.145.766,13 eurov iz proračunske postavke 140021 Program 
razvoja podeželja 2014–2020 – EU;
- 1.786.441,53 eurov iz proračunske postavke 140022 Program 
razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 
znaša 20 %.

Vrsta javnega razpisa: ZAPRTI

Vložitev vloge na javni 
razpis: 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 
2022, do 14. ure.

Cilja podukrepa:
Cilja podukrepa sta:
- izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Informacije o javnem 
razpisu:

- INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 
Ljubljana; tel.: 01 580 77 92, e-mail: aktrp@gov.si,
- INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10
razpisne dokumentacije).
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2. NAMEN PODPORE

Namen podpore je določen v 4. členu Uredbe.

3. UPRAVIČENEC

1. Upravičenec do podpore je določen v 5. členu Uredbe.

2. Kmetijsko gospodarstvo iz 5. člena Uredbe je opredeljeno v 5. točki 2. člena Uredbe.

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE

1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6. in 7. členu Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 10;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje in četrte alineje šestega odstavka 5. člena Uredbe ter 9. točke 
prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 1;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 11;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 2;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 3;

f) glede izpolnjevanja pogojev iz 8. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priložita Dokazilo 4 in Dokazilo 5;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis 
priloži Dokazilo 6;

h) v skladu z 2. točko tretjega odstavka 6. člena Uredbe se solastninski delež v agrarni skupnosti 
izkazuje z Dokazilom 12;

i) glede izpolnjevanja pogojev iz tretje alineje sedmega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni 
razpis priložijo naslednja dokazila: 

- Dokazilo 7, če se cilj iz poslovnega načrta nanaša na naložbo v nepremičnino, na kateri ima 
upravičenec solastninsko pravico,

- Dokazilo 8, če vlagatelj ni izključni lastnik ali solastnik nepremičnin, na katere se nanašajo naložbeni 
razvojni cilji iz poslovnega načrta;

j) glede izpolnjevanja splošnih pogojev iz 7. člena Uredbe se upravičenec izjavi v prijavnem obrazcu.

2. V skladu s prvo alinejo petega odstavka 5. člena Uredbe upravičenec pridobi lastninsko pravico na 
nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o 
vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum vloženega zemljiškoknjižnega predloga 
za vpis v zemljiško knjigo.,
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3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu opredeliti prvi mejnik oziroma cilj iz tretje alineje petega 
odstavka 5. člena Uredbe, s katerim bo zaključil vzpostavitev kmetijskega gospodarstva. Seznam 
mejnikov in ciljev je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.

4. Če za podporo v okviru tega javnega razpisa kandidira pravna oseba, mora imeti ta pravna oseba v 
lasti celotno prevzeto kmetijsko gospodarstvo. Če upravičenec, ki je mladi kmet – fizična oseba, 
postane samostojni podjetnik posameznik, mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena Uredbe
prenesti v upravljanje samostojnega podjetja posameznika celotno kmetijsko gospodarstvo, kar 
dokazuje s sklepom fizične osebe o prenosu kmetijskega gospodarstva v upravljanje samostojnega 
podjetnika posameznika.

5. Obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) iz 4. do 7. točke prvega odstavka 
6. člena Uredbe je določen v 4. točki 2. člena Uredbe. 

6. Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije iz druge alineje četrtega odstavka 6. člena Uredbe je 
javna listina v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 85/09). Seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij je določen v 
Prilogi 4 Uredbe.

7. Prenosnik iz 1. točke tretjega odstavka 6. člena Uredbe je določen v 6. točki 2. člena Uredbe. Če 
dve osebi prenašata enako površino, se za prenosnika šteje oseba, ki je bila pred prenosom nosilka 
kmetije.

8. Če upravičenec v podukrep vstopa na podlagi števila čebeljih družin v skladu s 5. točko prvega 
odstavka 6. člena Uredbe, mora poskrbeti, da ima na dan oddaje vloge na javni razpis stanje v 
registru čebelnjakov skladno s stanjem v naravi. 

9. Dokazila iz 1. točke tega poglavja so priloge prijavnega obrazca in so določena v razpisni 
dokumentaciji.

5. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 8. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem 
poglavju.

2. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 
odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje 
vlog, do porabe razpisanih sredstev.

3. Vsak cilj, izbran v poslovnem načrtu, se točkuje samo enkrat. Z izborom enega cilja upravičenec ne 
more izpolniti več meril hkrati.

4. Obseg PKP je določen v 4. točki 2. člena Uredbe, pri čemer se upošteva obseg PKP na dan 
vložitve vloge na javni razpis.

5.1 Merila za izbor vlog in točkovnik

Merilo: Maksimalno
število točk

A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 66

1. Starost upravičenca 16

Upravičenec je star od 23 do vključno 33 let. 16

Upravičenec je star od 18 do vključno 22 let. 13

Upravičenec je star od 34 do vključno 36 let. 10
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Upravičenec je star od 37 do vključno 38 let. 7

Upravičenec je star od 39 do vključno 40 let. 4

2. Izobrazba upravičenca
Upošteva se izobrazba upravičenca na dan oddaje vloge na javni razpis. Ustrezni nazivi 
pridobljenih certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: certifikat) 
so določeni v Prilogi 4 Uredbe. Kot kmetijstvu sorodna izobrazba se šteje izobrazba s 
področja živilskopredelovalne, lesarske, veterinarske, naravovarstvene in gozdarske
dejavnosti.

15

Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) 
ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali 
specializacija po univerzitetnih programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat 
(8/2 raven) oziroma doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz kmetijske smeri ali 
kmetijstvu sorodne smeri.

15

Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) 
ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali 
specializacija po univerzitetnih programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat 
(8/2 raven) oziroma doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz nekmetijske smeri in 
pridobljen certifikat ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba 
nižje ravni.

13

Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) 
ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) 
kmetijske ali kmetijski sorodne smeri.

11

Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) 
ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) 
nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali 
kmetijski sorodne smeri ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna 
izobrazba nižje ravni.

9

Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri 
(srednja šola). 7

Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) nekmetijske smeri (srednja šola) in 
pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne 
smeri ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni.

5

Končana poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. in 4. raven) ali
opravljen izpit za čebelarskega mojstra. 3

Končana poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. in 4. raven) in pridobljen certifikat 
nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri. 2

3. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površin PKP ali števila GVŽ ali števila 
čebeljih družin), na podlagi katerih upravičenec vstopi v podukrep
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Šteje se, da je upravičenec vstopil v 
podukrep z obsegom PKP, številom GVŽ, številom čebeljih družin, ki jih je imel ob vložitvi 
vloge na javni razpis. V okviru tega merila se upošteva povečanje tistih proizvodnih 
kapacitet, s katerimi ob vložitvi vloge na javni razpis fizična oseba že dosega pragove iz 4.
in 5. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe, pravna oseba pa pragove iz 6. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe (najmanj 6 ha PKP, najmanj 15 GVŽ, najmanj 60 čebeljih 
družin).

10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v 
podukrep, za najmanj 20 %. 10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v 
podukrep, za najmanj 15 do vključno 19,99 %.  8

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v 
podukrep, za najmanj 10 do vključno 14,99 %. 6

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v 
podukrep, za najmanj 5 do vključno 9,99 %. 4
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Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v 
podukrep, za najmanj 3 do vključno 4,99 %. 2

4. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Rabljena mehanizacija in oprema ne 
sme biti starejša od 10 let na dan izdaje računa ali podpisa kupoprodajne pogodbe. V 
okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

 5

1. Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo 
(velja za kmetijska gospodarstva, ki še niso vključena v ukrep ekološko kmetijstvo ali 
se še preusmerjajo), (cilj 6.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).

5

2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali (prosta reja, ureditev 
izpustov ipd.) in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali, (cilj 
6.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v 
Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

5

3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje 
plevela i n  š k odljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za 
konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal, (cilj 6.3 iz Priloge 3 javnega 
razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

1

4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa 
FFS in razkuževanje semena, (cilj 6.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske 
mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 

1

5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za 
ekološko kmetijstvo (velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ekološko 
kmetijstvo ali so še v preusmeritvi), (cilj 6.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta 
kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

1

6. Vključitev v ukrep Kmetijsko - okoljska - podnebna plačila – KOPOP (za kmetijska 
gospodarstva, ki še niso vključena v ta ukrep), (cilj 6.6 iz Priloge 3 javnega razpisa). 1

7. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva zahtevam kmetovanja na okoljsko občutljivih 
območjih (vodovarstvena območja, območja Natura 2000). Velja za kmetijska 
gospodarstva, ki pridobijo kmetijska zemljišča v upravljanju (v nadaljnjem besedilu:
KZU) na teh območjih ali povečajo delež površin KZU na teh območjih za najmanj 10 
% glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis), (cilj 6.8 iz Priloge 3 javnega 
razpisa).

2

8. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih 
terenih (velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v gorskem 
območju), (cilj 6.9 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je 
določena v Prilogi 6 javnega razpisa.

5

9. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu 
najmanj 1 ha), (cilj 6.10 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja 
so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

 2

10. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v 
obsegu najmanj 1 ha), (cilj 6.11 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru 
tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

2

11. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene 
manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, (cilj 6.12 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta
kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

2

12. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene 
manjši porabi mineralnih gnojil, (cilj 6.13 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske 
mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 

1

13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno 
aplikacijo gnojil v tla, (cilj 6.14 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske 
mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.

1

14. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva 
(zbiranje meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3) ali ureditev bioloških in drugih 
čistilnih naprav), (cilja 6.15 ali 6.16 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v 
okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

2
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15. Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski 
proizvodnji ali dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k 
Pogodbi o delovanju Evropske Unije – energetska sanacija objektov ali nakup opreme,
namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih poteka kmetijska 
proizvodnja, kot na primer peči na sekance, toplotne črpalke), (cilja 6.17 ali 6.18 iz 
Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije. 

2

16. Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki 
se upošteva za preračun PKP v skladu s 4. točko 2. člena Uredbe, (cilj 6.19 iz Priloge 
3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne 
dokumentacije.

1

5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. V okviru tega merila se točke 
seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

 5

1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami (kot npr. 
sodelovanje v projektih, poskusih in podobno), (cilj 5.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).  2

2. Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike, (cilj 5.2 iz Priloge 3 javnega razpisa).  3
3. Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški ) ali 
pokritje tržnega proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto) glede na stanje ob vložitvi 
vlog na javni razpis, (cilj 5.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Pokritje se določi na podlagi 
kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na slovenskih kmetijah iz Priloge 2 Uredbe.

 2

4. Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega 
gospodarstva (strojna in programska oprema), (cilj 5.4 iz Priloge 3 javnega razpisa).  2

5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih 
poskusih (sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno), (cilj 5.5 iz 
Priloge 3 tega javnega razpisa).

2

6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje 
nanje
V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.

5

1. Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m2 ali nakup opreme za 
rastlinjake, (cilj 7.1 ali 7.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh 
ciljev so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

2

2. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, (cilj 7.3 iz Priloge 
3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne 
dokumentacije.

2

3. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki so manj občutljive na bolezni, 
škodljivce, sušo in pozebo v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 7.4 iz Priloge 3 javnega 
razpisa). Šteje se, da so rastline manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, 
če so določene v Sadnem izboru za Slovenijo (Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali
Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021 (Priloga 8 razpisne 
dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag (Priloga 9 razpisne dokumentacije).
Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila tudi z deklaracijo, ki jo 
priloži zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste stroškov v okviru tega cilja so 
določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

1

4. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje 
prenašajo bolezni, škodljivce, pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu 
najmanj 0,2 ha oziroma v primeru ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 
7.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da so sadne rastline manj občutljive na 
bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, če so določene v Sadnem izboru za Slovenijo
(Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in 
trte za leto 2021 (Priloga 8 razpisne dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag
(Priloga 9 razpisne dokumentacije). Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje zahtev iz 
tega merila tudi z deklaracijo, ki jo priloži zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste 
stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.

1

5. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov 
ter zaščitne mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha, (cilj 7.6 iz 
Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 
razpisne dokumentacije.

2
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7. Vključenost v sheme kakovosti 
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v sheme kakovosti, priznane s predpisi 
Unije ali priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti (cilj 9.2 iz Priloge 3 
javnega razpisa). Šteje se, da je upravičenec vključen v shemo kakovosti tudi v primeru, če
je imetnik certifikata pravna oseba in je upravičenec naveden na prilogi certifikata pravne 
osebe.

5

Upravičenec načrtuje vključitev v shemo kakovosti. 5
8. Vključenost upravičenca v izobraževanje
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v izobraževanje. V okviru tega merila se 
točke seštevajo, pri čemer je najvišje možno število točk 5.

5

1. Vključitev upravičenca v izobraževanje v okviru podukrepa M1.1 – Podpora za 
dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, v obsegu najmanj 25 ur, 
(cilj 10.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).

1

2. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih v obsegu najmanj 
50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili. Izobraževanja 
morajo biti povezana z dejavnostjo iz preostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta (s 
kmetijsko ali s kmetijstvom povezano dejavnostjo), (cilj 10.2 iz Priloge 3 javnega 
razpisa).

2

3. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z 
računalništvom, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali 
drugimi pisnimi dokazili, (cilj 10.3 iz Priloge 3 javnega razpisa).

2

4. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi 
jeziki, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi 
dokazili, (cilj 10.4 iz Priloge 3 javnega razpisa).

2

B. GEOGRAFSKI VIDIK 15

9. Razvrščenost kmetijskega gospodarstva v OMD
Število točk pri tem merilu se dodeli glede na povprečno število točk na hektar, ki jih ima 
kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16). 
Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis.

5

1. Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 500 točk. 5

2. Kmetijsko gospodarstvo ima od 400 do vključno 499 točk. 4

3. Kmetijsko gospodarstvo ima od 300 do vključno 399 točk. 3

4. Kmetijsko gospodarstvo ima od 200 do vključno 299 točk. 2

5. Kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 199 točk. 1

10. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti 
v občini 
Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov Statističnega urada 
Republike Slovenije. Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane 
brezposelnosti iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je: 

5

- najmanj 14,1 %; 5

- od 12,1 % do vključno 14,0 %; 4

- od 10,0 % do vključno 12,0 %; 3

- manjša kot 10,0 %. 2
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11. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih 
gospodarstev, starejših od 55 let 
Upošteva se občina, v kateri je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let,
enak ali večji od slovenskega povprečja, ki v mesecu decembru 2021 znaša 70,03 %.
Seznam občin z deležem nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, je v Prilogi 2, 
ki je sestavni del tega javnega razpisa. Delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših 
od 55 let, znaša:

5

- več kot 75,02 %; 5

- od 74,03 % do vključno 75,02 %; 4

- od 72,03 % do vključno 74,02 %; 3

- od 71,03 % do vključno 72,02 %; 2

- od 70,03 % do vključno 71,02 %. 1

6. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

1. Obveznosti upravičenca so določene v 9. členu Uredbe.

2. Datum dokončne vzpostavitve kmetijskega gospodarstva iz 1. točke 9. člena Uredbe je določen v 7. 
točki 2. člena Uredbe. 

3. Metodologija FADN iz druge alineje 2. točke 9. člena Uredbe je določena v 2. točki 2. člena Uredbe.

4. Obračunsko leto iz 2. točke 9. člena Uredbe je določeno v 3. točki 2. člena Uredbe.

5. Šteje se, da je upravičenec v skladu s 7. točko 9. člena Uredbe za polni delovni čas vključen v
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, če je zavarovan v skladu s:
- 17. členom ali petim odstavkom 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/13, 99/13-SVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-
ZVJF-B, 95/14-ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20-
ZFRO, 51/21, 121/21, 162/121 in 196/21 – ZDOsk); (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in 7. točko prvega 
odstavka v povezavi s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 
36/19, 189/20-ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk), (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), 
(zavarovalne podlage 051 in 052 ter 064 in 065 v povezavi z 007);

- 15. členom ZPIZ-2 in 5. točko prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejavnosti kot 
samostojni podjetnik posameznik);

- 16. členom ZPIZ-2 in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejavnosti v 
okviru enoosebne gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo).

6. Šteje se, da so upravičenci, ki so zavarovani po eni od pravnih podlag iz prejšnje točke, vključeni v 
zavarovanje za polni delovni čas tudi, če opravljajo kmetijsko dejavnost kot invalidi s pravico do dela s 
krajšim delovnim časom od polnega po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali če so 
uveljavili pravico do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih.

7. Aktivni kmet iz 9. točke 9. člena Uredbe je določen v 1. točki 2. člena Uredbe.

7. SPREMEMBA OBVEZNOSTI PO IZDAJI ODLOČBE O PRAVICI DO SREDSTEV 
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Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev je določena v 10. členu Uredbe.

8. FINANČNE DOLOČBE

Finančne določbe so v 11. členu Uredbe.

9. VLAGANJE VLOG IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12. in 13. členu Uredbe.

2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so 
informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni 
strani agencije. 

10. OBRAVNAVA VLOG

1. Obravnava vloge je določena v 15. členu Uredbe.

2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe vloge izberejo 
na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
- starost upravičenca 30 %,

- izobrazba upravičenca 25 %,

- povečanje obsega proizvodnje (PKP, GVŽ, čebelje družine) 20 %,

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe 10 %,

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 8 %,

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 4 %,

- lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let 
3 %.

3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 
1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjena z 
Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 
št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU) se vloga na javni 
razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje 
za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s 
cilji podukrepa 6.1.

11. VLAGANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV

1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 16. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko četrtega odstavka 16. člena Uredbe so sestavni deli poročila o izpolnitvi 
mejnikov in ciljev naslednji:
- izhodiščno stanje na kmetijskem gospodarstvu ob oddaji vloge na javni razpis,
- mejniki in cilji iz poslovnega načrta, 
- načrtovano stanje po izpolnitvi v poslovnem načrtu zastavljenih ciljev,
- glavne značilnosti opravljenega dela in razvoja dejavnosti in
- stanje na kmetijskem gospodarstvu ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.
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3. Če se v okviru ciljev poslovnega načrta 7.4 in 7.5 iz Priloge 3 javnega razpisa uvajajo sorte rastlin, 
ki niso določene v Seznamu sort in podlag, ki so manj občutljive na bolezni, pozebo in sušo, Sadnem
izboru za Slovenijo ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021, se zahtevku
za izplačilo drugega obroka priloži deklaracija, s katero se izkazuje izpolnjevanje cilja.

4. V skladu s 4. točko četrtega odstavka 16. člena Uredbe mora upravičenec za pridobitev dela 
podpore, ki je namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev, predložiti dokazila o porabljenih 
sredstvih za ta namen (računi, dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca.

5. Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega javnega razpisa, se objavijo na spletni 
agencije v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

12. IZVEDBA KONTROL IN NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI TER VIŠJA SILA IN IZJEMNE 
OKOLIŠČINE

1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 17. členu
Uredbe.

2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 18. členu Uredbe.

Dr. Jože Podgoršek

minister

Priloga 1: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah

Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let

Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev
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Priloga 1: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah

Stopnje registrirane 
brezposelnosti po 
občinah, september 
2021
Slovenija 6,8
Ajdovščina 4,9
Ankaran/Ancarano 6,1
Apače 9,1
Beltinci 7,5
Benedikt 3,9
Bistrica ob Sotli 8,2
Bled 4,5
Bloke 4,6
Bohinj 2,9
Borovnica 5,8
Bovec 2,8
Braslovče 5,1
Brda 4,1
Brezovica 5,4
Brežice 8,6
Cankova 12,3
Celje 8,1
Cerklje na 
Gorenjskem 3,4

Cerknica 4,2
Cerkno 2,6
Cerkvenjak 4,5
Cirkulane 7,8
Črenšovci 11,1
Črna na Koroškem 5,5
Črnomelj 9,6
Destrnik 5,3
Divača 5,6
Dobje 3,7
Dobrepolje 4,4
Dobrna 4,9
Dobrova - Polhov 
Gradec 4,0

Dobrovnik 11,9
Dol pri Ljubljani 5,8
Dolenjske Toplice 4,7
Domžale 5,8
Dornava 5,5
Dravograd 5,9
Duplek 7,5
Gorenja vas - Poljane 3,1
Gorišnica 5,6
Gorje 5,2
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Gornja Radgona 7,8
Gornji Grad 4,0
Gornji Petrovci 6,8
Grad 8,5
Grosuplje 5,5
Hajdina 5,6
Hoče – Slivnica 7,9
Hodoš/Hodos 10,6
Horjul 4,2
Hrastnik 10,2
Hrpelje – Kozina 5,1
Idrija 3,7
Ig 5,2
Ilirska Bistrica 4,7
Ivančna Gorica 3,9
Izola/Isola 6,5
Jesenice 5,4
Jezersko 1,9
Juršinci 5,9
Kamnik 5,5
Kanal 6,3
Kidričevo 5,9
Kobarid 3,7
Kobilje 6,2
Kočevje 11,9
Komen 5,6
Komenda 4,3
Koper/Capodistria 6,8
Kostanjevica na Krki 6,7
Kostel 8,8
Kozje 9,2
Kranj 5,4
Kranjska Gora 2,8
Križevci 5,7
Krško 9,6
Kungota 8,6
Kuzma 12,9
Laško 7,3
Lenart 4,4
Lendava/Lendva 11,4
Litija 5,3
Ljubljana 7,8
Ljubno 4,4
Ljutomer 6,6
Log – Dragomer 5,6
Logatec 4,2
Loška dolina 3,9
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Loški Potok 3,6
Lovrenc na Pohorju 6,4
Luče 5,6
Lukovica 5,3
Majšperk 6,3
Makole 7,1
Maribor 10,6
Markovci 5,1
Medvode 6,2
Mengeš 5,5
Metlika 9,5
Mežica 4,8
Miklavž na Dravskem 
polju 7,8

Miren - Kostanjevica 4,3
Mirna 2,5
Mirna Peč 3,7
Mislinja 5,6
Mokronog - Trebelno 4,2
Moravče 3,8
Moravske Toplice 7,0
Mozirje 4,9
Murska Sobota 9,9
Muta 6,2
Naklo 4,0
Nazarje 4,6
Nova Gorica 5,7
Novo mesto 6,1
Odranci 5,2
Oplotnica 4,7
Ormož 10,0
Osilnica 11,5
Pesnica 6,7
Piran/Pirano 8,0
Pivka 5,4
Podčetrtek 7,0
Podlehnik 8,0
Podvelka 7,6
Poljčane 6,0
Polzela 6,3
Postojna 5,8
Prebold 6,5
Preddvor 3,8
Prevalje 5,9
Ptuj 7,5
Puconci 9,0
Rače – Fram 6,8
Radeče 7,3
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Radenci 7,5
Radlje ob Dravi 7,2
Radovljica 4,8
Ravne na Koroškem 6,5
Razkrižje 5,7
Rečica ob Savinji 4,4
Renče - Vogrsko 5,1
Ribnica 4,9
Ribnica na Pohorju 10,5
Rogaška Slatina 8,8
Rogašovci 17,2
Rogatec 11,1
Ruše 9,7
Selnica ob Dravi 6,8
Semič 8,1
Sevnica 6,8
Sežana 6,1
Slovenj Gradec 6,2
Slovenska Bistrica 6,0
Slovenske Konjice 8,0
Sodražica 4,0
Solčava 3,0
Središče ob Dravi 10,6
Starše 7,3
Straža 4,4
Sveta Ana 5,3
Sveta Trojica v Slov. 
goricah 3,5

Sveti Andraž v Slov. 
goricah 6,5

Sveti Jurij ob Ščavnici 8,1
Sveti Jurij v Slov. 
goricah 3,1

Sveti Tomaž 11,4
Šalovci 7,2
Šempeter - Vrtojba 4,8
Šenčur 3,7
Šentilj 9,2
Šentjernej 6,5
Šentjur 7,2
Šentrupert 3,5
Škocjan 8,2
Škofja Loka 3,7
Škofljica 5,6
Šmarje pri Jelšah 8,3
Šmarješke Toplice 3,0
Šmartno ob Paki 6,4
Šmartno pri Litiji 5,3
Šoštanj 5,9
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Štore 6,0
Tabor 6,0
Tišina 8,6
Tolmin 4,7
Trbovlje 11,5
Trebnje 4,6
Trnovska vas 4,6
Trzin 4,9
Tržič 4,4
Turnišče 8,2
Velenje 7,4
Velika Polana 5,5
Velike Lašče 5,2
Veržej 5,4
Videm 6,8
Vipava 4,5
Vitanje 6,8
Vodice 4,8
Vojnik 5,5
Vransko 4,0
Vrhnika 5,8
Vuzenica 6,3
Zagorje ob Savi 6,5
Zavrč 10,3
Zreče 7,7
Žalec 7,7
Železniki 2,2
Žetale 5,4
Žiri 3,4
Žirovnica 3,4
Žužemberk 4,5

Vir: Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ).
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Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let

OB_ID OBCINA DELEZ
1 AJDOVŠČINA 73,55
2 BELTINCI 80,04
3 BLED 66,28
4 BOHINJ 70,23
5 BOROVNICA 72,9
6 BOVEC 77,14
7 BRDA 71,78
8 BREZOVICA 74,61
9 BREŽICE 76,57

10 TIŠINA 71,21
11 CELJE 67,93
12 CERKLJE NA GORENJSKEM 64,85
13 CERKNICA 74,75
14 CERKNO 72,1
15 ČRENŠOVCI 79,59
16 ČRNA NA KOROŠKEM 71,43
17 ČRNOMELJ 72,2
18 DESTRNIK 70,13
19 DIVAČA 75,3
20 DOBREPOLJE 69,14
21 DOBROVA-POLHOV GRADEC 64,01
22 DOL PRI LJUBLJANI 74,9
23 DOMŽALE 66,6
24 DORNAVA 73,35
25 DRAVOGRAD 62,41
26 DUPLEK 73,78
27 GORENJA VAS-POLJANE 61,51
28 GORIŠNICA 72,49
29 GORNJA RADGONA 70,37
30 GORNJI GRAD 62,06
31 GORNJI PETROVCI 77,8
32 GROSUPLJE 73,38
33 ŠALOVCI 78,24
34 HRASTNIK 69,94
35 HRPELJE-KOZINA 71,11
36 IDRIJA 70,23
37 IG 73,27
38 ILIRSKA BISTRICA 72,91
39 IVANČNA GORICA 69,29
40 IZOLA 76,52
41 JESENICE 67,01
42 JURŠINCI 65,4
43 KAMNIK 66,19
44 KANAL 70,38
45 KIDRIČEVO 71,72
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46 KOBARID 73,38
47 KOBILJE 79,51
48 KOČEVJE 69,1
49 KOMEN 66,59
50 KOPER 75,06
51 KOZJE 65,47
52 KRANJ 66,23
53 KRANJSKA GORA 67,06
54 KRŠKO 72,55
55 KUNGOTA 69,83
56 KUZMA 72,05
57 LAŠKO 66,24
58 LENART 70,51
59 LENDAVA 78,59
60 LITIJA 65,23
61 LJUBLJANA 71,96
62 LJUBNO 61,3
63 LJUTOMER 71,59
64 LOGATEC 68,52
65 LOŠKA DOLINA 70,83
66 LOŠKI POTOK 73,68
67 LUČE 64,11
68 LUKOVICA 66,59
69 MAJŠPERK 75
70 MARIBOR 73,02
71 MEDVODE 68,75
72 MENGEŠ 74,71
73 METLIKA 74,21
74 MEŽICA 61,02
75 MIREN-KOSTANJEVICA 73,47
76 MISLINJA 63,94
77 MORAVČE 63,9
78 MORAVSKE TOPLICE 75,46
79 MOZIRJE 62,21
80 MURSKA SOBOTA 80,3
81 MUTA 66,67
82 NAKLO 69,18
83 NAZARJE 66,98
84 NOVA GORICA 76,07
85 NOVO MESTO 73,68
86 ODRANCI 80,6
87 ORMOŽ 70,57
88 OSILNICA 84
89 PESNICA 70,48
90 PIRAN 74,4
91 PIVKA 72,05
92 PODČETRTEK 68,91
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93 PODVELKA 63,79
94 POSTOJNA 71,49
95 PREDDVOR 59,38
96 PTUJ 79,08
97 PUCONCI 75,49
98 RAČE-FRAM 70,97
99 RADEČE 67,99

100 RADENCI 71,13
101 RADLJE OB DRAVI 62,86
102 RADOVLJICA 75,08
103 RAVNE NA KOROŠKEM 66,76
104 RIBNICA 71,59
105 ROGAŠOVCI 73,42
106 ROGAŠKA SLATINA 69,66
107 ROGATEC 67,92
108 RUŠE 69,39
109 SEMIČ 73,78
110 SEVNICA 67,51
111 SEŽANA 74,14
112 SLOVENJ GRADEC 65,13
113 SLOVENSKA BISTRICA 65,26
114 SLOVENSKE KONJICE 62,44
115 STARŠE 76,11
116 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 64,57
117 ŠENČUR 65,67
118 ŠENTILJ 73,33
119 ŠENTJERNEJ 74,05
120 ŠENTJUR 64,96
121 ŠKOCJAN 65,74
122 ŠKOFJA LOKA 63,57
123 ŠKOFLJICA 69,52
124 ŠMARJE PRI JELŠAH 69,27
125 ŠMARTNO OB PAKI 62,9
126 ŠOŠTANJ 60,39
127 ŠTORE 67,47
128 TOLMIN 73,63
129 TRBOVLJE 69,69
130 TREBNJE 70,88
131 TRŽIČ 66,03
132 TURNIŠČE 81,46
133 VELENJE 66,62
134 VELIKE LAŠČE 73,1
135 VIDEM 73,82
136 VIPAVA 74,41
137 VITANJE 58,76
138 VODICE 67,16
139 VOJNIK 65,49
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140 VRHNIKA 66,87
141 VUZENICA 60,7
142 ZAGORJE OB SAVI 65,06
143 ZAVRČ 77,09
144 ZREČE 66,23
146 ŽELEZNIKI 62,66
147 ŽIRI 64,82
148 BENEDIKT 66,46
149 BISTRICA OB SOTLI 64,98
150 BLOKE 75,56
151 BRASLOVČE 63,32
152 CANKOVA 72,24
153 CERKVENJAK 67,35
154 DOBJE 59,65
155 DOBRNA 60,23
156 DOBROVNIK 79,62
157 DOLENJSKE TOPLICE 71,76
158 GRAD 74,83
159 HAJDINA 81,65
160 HOČE-SLIVNICA 72,17
161 HODOŠ 80,65
162 HORJUL 65,55
163 JEZERSKO 64,1
164 KOMENDA 72,22
165 KOSTEL 73,11
166 KRIŽEVCI 68,82
167 LOVRENC NA POHORJU 69,48
168 MARKOVCI 78,78
169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 70,09
170 MIRNA PEČ 63,34
171 OPLOTNICA 69,03
172 PODLEHNIK 72,17
173 POLZELA 62,71
174 PREBOLD 70,42
175 PREVALJE 61,13
176 RAZKRIŽJE 75
177 RIBNICA NA POHORJU 58,26
178 SELNICA OB DRAVI 67,21
179 SODRAŽICA 72,25
180 SOLČAVA 52,86
181 SVETA ANA 65,76

182
SVETI ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 65,99

183 ŠEMPETER-VRTOJBA 84,36
184 TABOR 65,41
185 TRNOVSKA VAS 67,19
186 TRZIN 78,38
187 VELIKA POLANA 79,55
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188 VERŽEJ 65,99
189 VRANSKO 60
190 ŽALEC 68,23
191 ŽETALE 65,87
192 ŽIROVNICA 75,17
193 ŽUŽEMBERK 67,4
194 ŠMARTNO PRI LITIJI 65,47
195 APAČE 70,28
196 CIRKULANE 77,51
197 KOSTANJEVICA NA KRKI 72,49
198 MAKOLE 71,6
199 MOKRONOG-TREBELNO 65,85
200 POLJČANE 68,81
201 RENČE-VOGRSKO 75,57
202 SREDIŠČE OB DRAVI 76,47
203 STRAŽA 75,79
204 SV. TROJICA V SLOV. GORICAH 70,21
205 SVETI TOMAŽ 70,59
206 ŠMARJEŠKE TOPLICE 73,5
207 GORJE 70,62
208 LOG-DRAGOMER 72,84
209 REČICA OB SAVINJI 63,54
210 SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 70,03
211 ŠENTRUPERT 66
212 MIRNA 70,34
213 ANKARAN 75,31

Slovenija 70,03

Vir: MKGP, Register kmetijskih gospodarstev, 20. 12. 2021
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Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

MEJNIKI
1. Vzpostavitev knjigovodstva V KOLIKOR ŠE NI VZPOSTAVLJENO NA VLAGATELJEVO IME 

OZIROMA V KOLIKOR ŠE NI V PREDPISANI OBLIKI
2. Izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta V KOLIKOR ŽE VODI PREDPISANO 

KNJIGOVODSTVO
3. Zaposlitev V KOLIKOR JO NAČRTUJE
4. Vzpostavitev aktivnega kmeta OBVEZNO

1. CILJ: POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNIH KAPACITET (V primeru, ko upravičenec načrtuje 
povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje obsega površin oziroma 
zagotoviti odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz 
živinskih gnojil na ravni kmetije v količini 170 kg N/ha. V primeru, ko upravičenec načrtuje povečanje 
proizvodnih kapacitet v rastlinski pridelavi, je zavezan upoštevati zadevno zakonodajo glede stanja voda.)
1.1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete ha PKP
1.2. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete št. GVŽ 

istovrstnih živali
1.3. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete št. čebeljih 

družin
1.4. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji 

(novogradnja, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.5. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (nakup 

opreme)
1.6. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi 

(novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.7. Povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi 

(nakup opreme)
1.8. Novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje objektov za predelavo v okviru dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije

1.9. Nakup opreme za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je 
kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije

1.10. Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno 
infrastrukturo)

1.11. Izboljšanje infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega gospodarstva 
na javno infrastrukturo)

1.12. Izboljšanje infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva na javno 
infrastrukturo)

1.13. Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti pripravljalna dela, 
zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in zaključna dela. Povečanje 
upravičenosti pri rabi 1320 ali sprememba rabe iz neupravičene v upravičeno.

2. CILJ: POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
2.1. Povečanje prihodka iz kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je 

kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije za najmanj 10 %.



22

2.2. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme.

3. CILJ: OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE
3.1. Ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne ha PKP (velja samo za kmetijska gospodarstva, 

ki imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v območjih Natura 2000, Vodovarstvena 
območja, OMD, zavarovana območja).

4. CILJ: TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV (PRODAJNE POTI) – le če nosilec te prodajne poti še 
ne uporablja
4.1. Prehod na neposredno trženje (tržnica, na domu, od vrat do vrat, spletna prodaja).
4.2. Prehod na odkup prek zadruge.

5. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE
5.1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami.
5.2. Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike.
5.3. Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali pokritje tržnega 

proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto).
5.4. Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne 

in programske opreme).
5.5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).

6. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE (Rabljena mehanizacija in 
oprema ne smeta biti starejši od 10 let.)
6.1. Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za 

kmetijska gospodarstva, ki še niso vključene v ekološko kmetijstvo ali se še preusmerjajo).
6.2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev izpustov ipd. – in 

prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali.
6.3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevelov in 

škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in 
specialno obdelavo tal.

6.4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in 
razkuževanje semena.

6.5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo 
(velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključene v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi).

6.6. Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetijska gospodarstva, ki 
še niso vključene v ta ukrep).

6.8. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih 
(vodovarstvena območja, Natura 2000; velja za kmetijska gospodarstva, ki na novo vstopajo v ta območja 
ali povečujejo delež površin v upravljanju v teh območjih za najmanj 10 %).
6.9. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za 
kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO).
6.10. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 1 ha).
6.11. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 1 
ha).
6.12. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
fitofarmacevtskih sredstev.



23

6.13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi 
mineralnih gnojil.
6.14. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno aplikacijo gnojil v 
tla.
6.15. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva – zbiranje meteorne 
vode v kapaciteti najmanj 10 m3 .
6.16. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva – ureditev bioloških 
in drugih čistilnih naprav.
6.17. Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski proizvodnji ali 
dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
– energetska sanacija objektov).
6.18. Nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih poteka 
kmetijska proizvodnja (na primer peči na sekance, toplotne črpalke ipd.).
6.19. Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za 
preračun PKP v skladu s pravilnikom, ki ureja RKG.

7. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE SPREMEMBE
7.1. Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m2 .
7.2. Nakup opreme za rastlinjake.
7.3. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme.
7.4. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo bolezni, škodljivce, pozebo in 

sušo, v obsegu najmanj 0,5 ha.
7.5. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo bolezni, 

škodljivce, pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,2 ha oziroma v 
primeru ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha.

7.6. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne 
mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha.

8. CILJ: PRILAGODITEV NA STANDARDE UNIJE, ČE JE PRILAGODITEV IZVEDENA V 24 MESECIH 
OD VZPOSTAVITVE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
8.1. Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil.
8.2. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in opreme za izločke živine.
8.3. Nakup zaščitne varovalne opreme in opreme za varnost pri delu.

9. CILJ: SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV
9.1. Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev.
9.2. Vključitev v sheme kakovosti hrane.
9.4. Vključitev v članstvo zadruge.
9.5. Vključitev v izvajanje kolektivnih naložb.

10. CILJ: USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
10.1. Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.
10.2. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z dejavnostjo iz preostalih razvojnih 

ciljev poslovnega načrta, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi 
drugimi dokazili.

10.3. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom, v obsegu najmanj 
50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
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10.4. Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu najmanj 50 
ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.

11. DRUGI CILJI, POVEZANI S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO ALI DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO, 
KATERE PROIZVOD JE PROIZVOD IZ PRILOGE I K POGODBI O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE
11.1. Drugi cilji, ki jih navede upravičenec.
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