
UKREP M22
izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih 

je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej 
prizadel iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020



Pravna podlaga

Uredba o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih 
je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 
17/23).

Izvedena dva JR:
• nosilce kmetijskih gospodarstva (podpora za sektor sadja, vrtnin, 

prašičjega mesa in za zaključek naložb za podukrep 4.1)
• MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih 

proizvodov (za zaključek naložb za podukrep 4.2 in podukrepa 6.4)

• Skupaj predvidenih 12 mio EUR.



Cilji ukrepa

Cilj ukrepa M22 iz programa razvoja podeželja 2014-2020 izredna 
začasna podpora je ohranitev ekonomske sposobnosti kmetijskih 
gospodarstev in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali 
razvojem kmetijskih proizvodov, zaradi povečanja cene električne 
energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala. 



Pogoji iz Uredbe 1305/2013/EU

Ukrep je pripravljen na podlagi 39.c člena Uredbe 1305/2013/EU za 
zagotavljanje nujne pomoči kmetom in MSP, ki jih je vpliv ruske 
invazije na Ukrajino še posebej prizadel:
• pomoč se nameni za opravljanje dejavnosti krožnega 

gospodarstva, upravljanje hranil, učinkovita raba virov ali okolju in 
podnebju prijazne metode proizvodnje;

• pomoč se odobri do 31. marca 2023;
• pomoč se izplača do 15. oktobra 2023;
• Podpora se dodeli na podlagi vloge upravičenca;
• najvišji znesek podpore ne presega 15.000 EUR na kmeta in 

100.000 EUR na MSP.



JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna 
podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske 

invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za obdobje 2014–2020, za nosilce kmetijskih 
gospodarstev (Uradni list RS, št. 21/23)



Osnovni podatki

- JR in razpisna dokumentacija: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-
za-ukrep-izredna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-vpliv-ruske-invazije-na-
ukrajino-se-posebej-prizadel-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-
obdobje-20142020-za-nosilce-kmetijskih-gospodarstev/

- - vložitev vloge:

od 20. februarja 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12.00 ure
- informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva iz prvega do četrtega odstavka 6. člena 
uredbe, za sektor sadja, vrtnin, prašičjega mesa in za zaključek naložb iz podukrepa 4.1

Pavšalno plačilo.

Predvideni znesek sofinanciranja:

• do 15.000 EUR za sektor sadja, vrtnin, prašičjega mesa in zaključek naložb iz 
podukrepa 4.1 

• razpisana sredstva: 8,5 mio EUR.



Splošni pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji za vse namene

– na dan vložitve vloge na javni razpis za ukrep izredna začasna podpora ni v postopku zaradi 
insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje;

– na dan vložitve vloge na javni razpis za ukrep izredna začasna podpora nima neporavnanih
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, v višini 50 eurov ali več in

– ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, odprt transakcijski račun



Pogoji za pridobitev sredstev za sektor sadja

Sektor sadja 

Kmetijsko gospodarstvo:

a) je vpisan v register kmetijskih 
gospodarstev  na dan vložitve vloge

b) je v letu 2022 oddal zbirno vlogo

c) ima v RKG na dan 31. decembra 2022 
vpisanih najmanj: 

– 100,00 ar površin intenzivnega sadovnjaka 
(šifra kmetijske rabe – 1221), 

– 50,00 ar površin jagod na njivi (šifra 
kmetijske rabe – 1170) ali 

– 10,00 ar površin jagod v rastlinjakih (šifra 
kmetijske rabe – 1192).

Upravičene površine so površine, ki 
izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: 

– so vključene v integrirano pridelavo sadja, za 
katere je upravičenec v letu 2022 pridobil 
certifikat, kar je razvidno iz seznama kontrolnih 
organizacij za integrirano pridelavo, 

– so vključene v ukrep Kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila, kar je razvidno iz zbirne 
vloge za leto 2022, 

– so vključene v ukrep ekološko kmetovanje, 
kar je razvidno iz zbirne vloge za leto 2022, 

– je zanje oddana vloga za izplačilo plačila za 
zeleno komponento, kar je razvidno iz zbirne 
vloge za leto 2022, ali 

– so vključene v izvajanje sheme izbrana 
kakovost v letu 2022, kar je razvidno iz 
evidence shem kakovosti iz zakona, ki ureja 
kmetijstvo.



Sektor vrtnin

Kmetijsko gospodarstvo:

a) je vpisan v RKG na dan vložitve vloge na 
javni razpis 

b) je v letu 2022 oddal zbirno vlogo

c) ima v zbirni vlogi za leto 2022 
prijavljenih najmanj:

– 10,0 ar površin z vrtninami (KMRS 403, 
404, 737, 738) s šiframi kmetijske rabe 
1100, 1161, 1180, 10,0 ar površin z 
vrtninami (KMRS: 049, 402, 703, 733, 734, 
403, 404, 737, 738) s šiframi kmetijske rabe 
1190 oziroma 10,0 ar površin z vrtninami 
(KMRS: 049, 402, 703, 733, 734, 403, 404, 
737, 738, 651) s šiframi kmetijske rabe 1191 
in se na kmetijskih površinah z rabo 1191 
uporablja geotermalna energija za 
ogrevanje, ali 

– 50,0 ar površin z vrtninami (KMRS 049, 402, 
703, 733, 734, 403, 404, 737, 738) s šiframi 
kmetijske rabe 1100, 1161, 1180, 10,0 ar 
površin z vrtninami (KMRS: 049, 402, 703, 733, 
734, 403, 404, 737, 738) s šiframi kmetijske 
rabe 1190 oziroma 10,0 ar površin z vrtninami 
(KMRS: 049, 402, 703, 733, 734, 403, 404, 737, 
738, 651) s šiframi kmetijske rabe 1191 in se na 
kmetijskih površinah z rabo 1191 uporablja 
geotermalna energija za ogrevanje;

Pogoji za pridobitev sredstev za sektor vrtnin



Pogoji za pridobitev sredstev 

Sektor vrtnin

Upravičene površine so površine, ki 
izpolnjujejo enega izmed naslednjih 
pogojev: 

– so vključene v ukrep KOPOP, kar je 
razvidno iz zbirne vloge za leto 2022; 

– so vključene v integrirano pridelavo 
zelenjave, za katero je upravičenec v letu 
2022 pridobil certifikat, kar je razvidno iz 
seznama kontrolnih organizacij za 
integrirano pridelavo; 

– so vključene v ukrep ekološko 
kmetovanje, kar je razvidno iz zbirne vloge 
za leto 2022 ali 

– je zanje oddana vloga za izplačilo plačila za 
zeleno komponento, kar je razvidno iz 
zbirne vloge za leto 2022;

Na površini s šifro kmetijske rabe 1191 
uporablja termalna ali termomineralna voda v 
rastlinjakih za ogrevanje v skladu s koncesijami, 
izdanimi s strani ministrstva, pristojnega za 
naravne vire in prostor.

Pogoji za pridobitev sredstev za sektor vrtnin



Pogoji za pridobitev sredstev 

Sektor prašičjega mesa 

Kmetijsko gospodarstvo:

a) je vpisan v register kmetijskih 
gospodarstev  na dan vložitve vloge

b) je v letu 2022 oddal zbirno vlogo

c) ima v evidenci rejnih živali najmanj eno 
GVŽ plemenskih merjascev, plemenskih 
mladic oziroma plemenskih svinj na dan 
1. februar 2022, kar je razvidno iz 
Evidence rejnih živali iz zakona, ki ureja 
kmetijstvo.

Kmetijsko gospodarstvo izpolnjujejo tudi enega 
izmed naslednjih pogojev:

– izvaja ukrep KOPOP oziroma 

– izvaja ukrep ekološko kmetovanje, kar je 
razvidno iz zbirne vloge za leto 2022, oziroma 

– je oddal vlogo za izplačilo plačila za zeleno 
komponento, kar je razvidno iz zbirne vloge za 
leto 2022

Pogoji za pridobitev sredstev za prašičjega mesa



Zaključek naložbe za podukrep 4.1

Upravičenec do podpore more poleg splošnih 
pogojev  izpolniti tudi pogoj, da do 31. marca 
2022 ni vložil zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev na podlagi odločbe o pravici do 
sredstev za katero uveljavlja podporo iz enega
ali več naslednjih javnih razpisov: 
– 10. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 84/18 in 8/19); 
– 11. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2019, 
namenjene prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe 
(Uradni list RS, št. 7/19 in 30/19); 
– 15. JR za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva za leto 2020, 
namenjena prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe ter 
izboljšanju okolja (Uradni list RS, št. 108/20); 

– 18. JR iz podukrepa 4.1 Naložbe za izboljšanje 
splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni 
list RS, št. 125/21); 
– 19. JR za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje 
splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni 
list RS, št. 125/21) oziroma 
– 21. JR za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje 
splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke 
pridelave hrane (Uradni list RS, št. 167/21).

Pogoji za pridobitev sredstev za zaključek naložb



Merila za izbor za kmetijska gospodarstva 

1.
Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 

dejavnost

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je v gorskem območju. 3

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je v območju z drugimi naravnimi omejitvami. 2

Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je v območju s posebnimi omejitvami. 1

2. Vključenost v ukrep EK, KOPOP, DŽ ali zeleno komponento

Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v ukrep ekološko kmetovanje. 3

Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v ukrep KOPOP ali vključeno v ukrep dobrobit živali. 2

Kmetijsko gospodarstvo je oddalo vlogo za izplačilo plačila za zeleno komponento. 1

Točke iz naslova merila »Vključenost v ukrep EK, KOPOP, DŽ ali zeleno komponento« se ne seštevajo.

3. Koeficient razvitosti občin

– koeficient razvitosti občin je do vključno 1,10, 3 

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,10 do vključno 1,30, 2 

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,30. 1

4. SKUPAJ 9

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva in uveljavlja podporo iz sektorja 
sadje, vrtnine, prašičje meso ali za zaključek naložb pri podukrepu 4.1

Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 20 % možnih točk, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 

sredstev.



Višina podpore - sektor sadjarstvo 

Znesek podpore za šifre kmetijske rabe 1221, 1170 in 1192,
znaša:

– 235 eurov za razred od 10,00 ar do vključno 49,99 ar; 

– 623 eurov za razred od 50,00 ar do vključno 99,99 ar; 

– 1.098 eurov za razred od 100,00 ar do vključno 149,99 ar; 

– 1.906 eurov za razred od 150,00 ar do vključno 299,99 ar; 

– 3.280 eurov za razred od 300,00 ar do vključno 449,99 ar; 

– 4.658 eurov za razred od 450,00 ar do vključno 599,99 ar; 

– 6.183 eurov za razred od 600,00 ar do vključno 749,99 ar; 

– 15.000 eurov za razred 750,00 ar in več.

Uvrstitev upravičenca v posamezni razred se določi na način, da se seštejejo upravičene 
površine znotraj posameznih šifer kmetijskih rab, nato pa se seštevki teh površin 

seštejejo.



Višina podpore - sektor vrtnin 

Znesek podpore za šifre kmetijske rabe 1100, 1161, 1180,
znaša:

– 143 eurov za razred od 10 ar do vključno 49 ar,

– 500 eurov za razred od 50 ar do vključno 99 ar,

– 861 eurov za razred od 100 ar do vključno 149 ar,

– 1.367 eurov za razred od 150 ar do vključno 249 ar,

– 2.060 eurov za razred od 250 ar do vključno 349 ar,

– 3.136 eurov za razred od 350 ar do vključno 549 ar,

– 4.445 eurov za razred od 550 ar do vključno 749 ar,

– 15.000 eurov za razred od 750 ar in več.

Uvrstitev upravičenca v posamezni razred se določi na način, da se seštejejo upravičene 
površine znotraj posameznih šifer kmetijskih rab, nato pa se seštevki teh površin 

seštejejo.



Višina podpore - sektor vrtnin 

Znesek podpore za šifre kmetijske rabe 1190,
znaša:

– 192 eurov za razred od 10 ar do vključno 49 ar,

– 744 eurov za razred od 50 ar do vključno 99 ar,

– 1.209 eurov za razred od 100 ar do vključno 149 ar;

– 1.920 eurov za razred od 150 ar do 249 ar;

– 2.880 eurov za razred od 250 ar do vključno 349 ar;

– 4.320 eurov za razred od 350 ar do vključno 549 ar.



Višina podpore - sektor vrtnin 

Znesek podpore za šifre kmetijske rabe 1191,
znaša:

– 6.049 eurov za razred od 10 ar do vključno 49 ar,

– 15.000 eurov za razred od 50 ar in več.



Višina podpore - sektor prašičjega mesa 

Znesek podpore za sektor prašičjega mesa,
znaša:

– 87 eurov za razred 1,00 GVŽ do vključno 1,99 GVŽ;

– 203 eure za razred 2,00 GVŽ do vključno 5,99 GVŽ;

– 497 eurov za razred 6,00 GVŽ do vključno 11,99 GVŽ;

– 968 eurov za razred 12,00 GVŽ do vključno 23,99 GVŽ;

– 1.916 eurov za razred 24,00 GVŽ do vključno 49,99 GVŽ;

– 3.973 eurov za razred 50,00 GVŽ do vključno 99,99 GVŽ;

– 12.375 eurov za razred 100,00 GVŽ do vključno 249,99 GVŽ in

– 15.000 eurov za razred 250,00 GVŽ in več.



Višina podpore – podukrepu 4.1

Znesek podpore se določi glede na vrednost zahtevkov za izplačilo sredstev, ki se 
vložijo po 31. marcu 2022, in znaša:

– 15.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 75.000 eurov;

– 14.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 70.000 eurov do vključno 75.000 eurov;

– 13.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 65.000 eurov do vključno 70.000 eurov;

– 12.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 60.000 eurov do vključno 65.000 eurov;

– 11.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 55.000 eurov do vključno 60.000 eurov;

– 10.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 50.000 eurov do vključno 55.000 eurov;

– 9.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 45.000 eurov do vključno 50.000 eurov;

– 8.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 40.000 eurov do vključno 45.000 eurov;

– 7.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 35.000 eurov do vključno 40.000 eurov;

– 6.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 30.000 eurov do vključno 35.000 eurov;

– 5.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 25.000 eurov do vključno 30.000 eurov;

– 4.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 20.000 eurov do vključno 25.000 eurov;

– 3.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 15.000 eurov do vključno 20.000 eurov;

– 2.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 10.000 eurov do vključno 15.000 eurov;

– 1.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 5.000 eurov do vključno 10.000 eurov.



• zaprti javni razpis,
• vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. februarja 2023 do vključno 15. 

marca 2023, do 12.00 ure,
• vlogo na javni razpis sestavlja elektronski prijavni obrazec,
• vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s 

kvalificiranim elektronskim podpisom,
• upravičenec lahko vloži eno vlogo na javni razpis
• upravičenec izbere namen podpore (sektorji in za zaključek naložb)

Javni razpis



• podpora se v skladu s četrtim odstavkom 39.c člena Uredbe 
1305/2013/EU odobri najpozneje do 31. marca 2023,

• vloga na razpis se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo,

• če upravičenec uveljavlja podporo za dva ali več sektorjev oziroma za 
zaključek naložbe iz podukrepa 4.1 in bi skupni znesek podpore 
presegel 15.000 EUR, se znesek podpore sorazmerno zniža za vse 
sektorje oziroma za zaključek naložbe, za katere uveljavlja, 

• od podpore se plača dohodnina za tiste, ki so obdavčeni po KD

Odločba o pravici do sredstev



• upravičenec, ki uveljavlja podporo za zaključek naložb pri podukrepu 4.1 
mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v 
odločbi o pravici do sredstev iz podukrepa 4.1 za katere uveljavlja 
podporo,

• če upravičenec ne izvede naložbe za katere uveljavlja podporo, iz 
podukrepa 4. 1, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva za zaključek naložbe iz tega ukrepa,

• upravičenec mora zaključiti vse naložbe iz podukrepa 4.1 za katere 
uveljavlja podporo v okviru tega ukrepa

Obveznosti upravičenca

Upravičenec ima obveznost samo, če uveljavlja 
podpor za zaključek naložb



JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna 
podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske 

invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020, za MSP (Uradni list RS, 

št. predvidoma v petek 24. 2. 2023)



Osnovni podatki

JAVNI RAZPIS ZA UKREP izredna začasna podpora kmetom ter mikro, malim in 
srednjim podjetjem , ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za MSP 
(predvidoma JR objavljen 24. 2. 2023)

- JR in razpisna dokumentacija:
- vložitev vloge:

Predvidoma od 27. februarja 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12.00 ure
- informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: 
https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Upravičenci so MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih 
proizvodov iz petega odstavka 6. člena uredbe, za zaključek naložb iz 4.2 oziroma 
podukrepa 6.4

Pavšalno plačilo.

Predvideni znesek sofinanciranja:

• do 100.000 EUR za za zaključek naložb iz podukrepa 4.2 in podukrepa 6.4

• razpisana sredstva: 3,5 mio EUR



Splošni pogoji za pridobitev sredstev

Splošni pogoji za vse namene

– na dan vložitve vloge na javni razpis za ukrep izredna začasna podpora ni v postopku zaradi 
insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilno prenehanje;

– na dan vložitve vloge na javni razpis za ukrep izredna začasna podpora nima neporavnanih
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, v višini 50 eurov ali več in

– ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, odprt transakcijski račun



Pogoji za pridobitev sredstev za MSP 

Zaključek naložbe za podukrep 4.2

Upravičenec do podpore more poleg splošnih 
pogojev  izpolniti tudi pogoj, da do 31. marca 
2022 ni vložil zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev na podlagi odločbe o pravici do 
sredstev za katero uveljavlja podporo iz enega
ali več naslednjih javnih razpisov: 
– 4. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 
32/18); 
– 5. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2019 (Uradni list RS, št. 
7/19 in 26/19); 
– 6. JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 
104/20 in 134/20).

Upravičenec mora izpolnjevati tudi naslednja 
pogoja: 
– je MSP; 
– pri ocenitvi vloge na javni razpis, na podlagi 
katerega je bila izdana odločba o pravici do 
sredstev, za katero uveljavlja podporo, je prejel 
točke iz naslova merila za izbor »Okoljski
prispevek izvedene naložbe« oziroma 
»Podnebne spremembe ter prilagoditev nanje«.



Zaključek naložbe za podukrep 6.4

Upravičenec do podpore more poleg splošnih 
pogojev  izpolniti tudi pogoj, da do 31. marca 
2022 ni vložil zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev na podlagi odločbe o pravici do 
sredstev za katero uveljavlja podporo iz enega
ali več naslednjih javnih razpisov: 
– 1. JR za podukrep 6.4: Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 93/20) oziroma 
– 2. JR za podukrep 6.4: Podpora za naložbe v 
vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 145/21).

Upravičenec mora izpolnjevati tudi naslednje 
pogoje: 
– pri ocenitvi vloge na javni razpis, na podlagi 
katerega je bila izdana odločba o pravici do 
sredstev, za katero uveljavlja podporo, je 
upravičenec prejel točke iz naslova merila za 
izbor »Varovanje okolja« oziroma »Podnebne 
spremembe in prilagoditev nanje«;
– ob vložitvi vloge na javni razpis, na podlagi 
katerega je bila izdana odločba o pravici do 
sredstev, za katero uveljavlja podporo je imel 
registrirano dejavnost na področju I – gostinstvo 
iz Priloge 12 naložbene uredbe in
– ob izdaji odločbe na javni razpis, za katero 
uveljavlja podporo je imel dovoljenje za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti v skladu z 10. 
členom Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na 
kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15, 36/18 in 
151/22), kar je razvidno iz RKG.

Pogoji za pridobitev sredstev za MSP 



Pogoji za pridobitev sredstev za MSP – začasni okvir 

Podpora dodeljena v skladu z začasnim okvirjem za naložbe za podukrep 4.2 in 6.4

– če so bila upravičencu iz podukrepa 4.2 ali 6.4  dodeljena sredstva kot državna pomoč se 
odpora iz ukrepa izredna začasna podpora dodeli kot državna pomoč v skladu s Sporočilom 
Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji 
Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426 z dne 9. 11. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: začasni okvir),

– ARSKTRP pred odobritvijo sredstev preveri višino že dodeljene državne pomoči v evidenci 
državnih pomoči, ki jo vodita MKGP in ministrstvo, pristojno za finance,

– skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 2.1. začasnega okvira ne sme presegati 
2.000.000 eurov bruto na upravičenca. 



Merila za izbor za MSP

1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini

– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša več kot 12,0 %, 3

– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša več kot 10,0 % do vključno 12,0 %, 2

– stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša do vključno 10,0 %. 1

2. Koeficient razvitosti občin

– koeficient razvitosti občin je do vključno 1,10, 3 

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,10 do vključno 1,30, 2 

– koeficient razvitosti občin je več kot 1,30. 1

3. SKUPAJ 6

Upravičenec je MSP in uveljavlja podporo za zaključek naložb pri podukrepu 4.2 in 6.4

Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 20 % možnih točk, se izberejo 
tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih 

sredstev.



Višina podpore – podukrepu 4.2 in 6.4

Znesek podpore se določi glede na vrednost zahtevkov za izplačilo sredstev, ki se 
vložijo po 31. marcu 2022, in znaša:

– 100.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 500.000 eurov;

– 90.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 450.000 eurov do vključno 500.000 eurov;

– 80.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 400.000 eurov do vključno 450.000 eurov;

– 70.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 350.000 eurov do vključno 400.000 eurov;

– 60.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 300.000 eurov do vključno 350.000 eurov;

– 50.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 250.000 eurov do vključno 300.000 eurov;

– 40.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 200.000 eurov do vključno 250.000 eurov;

– 30.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 150.000 eurov do vključno 200.000 eurov;

– 20.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 100.000 eurov do vključno 150.000 eurov;

– 10.000 eurov, če vrednost zahtevkov znaša več kot 50.000 eurov do vključno 100.000 eurov.



• zaprti javni razpis,
• vložitev vloge na javni razpis poteka od predvidoma 27. februarja 2023 do 

vključno 15. marca 2023, do 12.00 ure,
• vlogo na javni razpis sestavlja elektronski prijavni obrazec,
• vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s 

kvalificiranim elektronskim podpisom,
• upravičenec lahko vloži eno vlogo na javni razpis
• upravičenec izbere namen podpore (zaključek naložb med podukrepom

4.2 oziroma podukrepom 6.4)

Javni razpis



• podpora se v skladu s četrtim odstavkom 39.c člena Uredbe 
1305/2013/EU odobri najpozneje do 31. marca 2023,

• vloga na razpis se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo,

• če upravičenec uveljavlja podporo za dva ali več razpisov za zaključek 
naložbe iz podukrepa 4.2 oziroma 6.4 in bi skupni znesek podpore 
presegel 100.000 EUR, se znesek podpore sorazmerno zniža

Odločba o pravici do sredstev



• upravičenec, ki uveljavlja podporo za zaključek naložb pri podukrepu 4.2 
oziroma pri podukrepu 6.4 mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo 
sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev iz 
podukrepa 4.2 oziroma iz podukrep 6.4 za katere uveljavlja podporo,

• če upravičenec ne izvede naložbe za katere uveljavlja podporo, iz 
podukrepa 4. 2 oziroma iz podukrap 6.4, mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti izplačana sredstva za zaključek naložbe iz tega ukrepa,

• upravičenec mora zaključiti vse naložbe iz podukrepa 4.2 oziroma iz 
podukrapa 6.4 za katere uveljavlja podporo v okviru tega ukrepa

Obveznosti upravičenca

obveznost ima upravičenec samo, če uveljavlja 
podpor za zaključek naložb



Hvala za pozornost!


