
Merila za izbor operacij v okviru 
PRP 2014–2020

(predlog  13. spremembe)



Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosit in trajnosti kmet. 

gospodarastev

Opis vrste operacije

• Pri naložbah v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve 
kmetovanja na gorskih območjih se dodaja kot upravičeni strošek še 
nakup rabljene kmetijske mehanizacije, ki ni starejša od petih let

• Ohrani se ciljna skupina za naložbe majhnih kmetij-dvig praga 
dohodka do 1 bruto minimalne plače (male kmetije) ter oblikuje se 
nova ciljna skupina za naložbe majhnih razvojnih kmetij-dvig praga 
prihodka iz 1 na  1,5 bruto minimalne plače/PDM (male razvojne 
kmetije) (predlog spremembe po pošiljanju dokumenta)

• Dodajata se še dve novi vrsti upravičenih naložb in sicer:
 naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih in
 kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov ter krepitev 

dobavnih verig na področju preskrbe s kmetijskimi proizvodi 
• Črtajo se naložbe v izboljšanje učinkovite rabe živinskih gnojil in 

zmanjšanje tplorednih plinov in amonijaka iz kmetijstva (prenos v 
novo operacijo)

• Črta se navedba o finančnih instrumentih, ki se ne izvajajo



Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosit in trajnosti 

kmet. gospodarastev

Načela pri določanju meril za izbor 

• Načrtovani obseg skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega 
gospodarstva na enoto vloženega dela po zaključku naložbe: 
maksimalno število točk pridobi upravičenec, ki ustvari letno od 40.000 €/PDM do 
vključno 50.000 €/PDM za enostavne naložbe ter od 60.000 do vključno 70.000 
€/PDM za zahtevne naložbe (do sedaj: maksimalno število točk pridobi upravičenec, ki 
ustvari letno 70.000 €/PDM za enostavne naložbe ter 100.000 €/PDM za zahtevne 
naložbe). 

• Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na problemskih 
območjih iz PRP 2014-2020: doda se pogoj, da: v primeru nakupa mobilne 

opreme, ki se ne uporablja vedno na istem mestu (npr. kmetijska mehanizacija, 
dostavna vozila z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih 
proizvodov, prikolice za prevoz čebeljih panjev, ipd.) se kot lokacija naložbe šteje sedež 
kmetijskega gospodarstva.

• Horizontalno in vertikalno povezovanje (ne velja za prestrukturiranje 
kmetijskih gospodarstev); ocenjuje se vključenost upravičenca oziroma članov 

kmetije v različne oblike proizvodnega povezovanja 

• Minimalni prag točk za naložbe majhnih kmetij se zniža iz 30 na 25 odstotkov 

maksimalnega števila točk.



Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Operacija: Naložbe v zmanjšanje toplogrednih plinov iz kmetijstva

Opis vrste operacije
• Oblikovana nova merila za novo, ločeno operacijo v okviru podukrepa 4.1, ki je 

namenjena izboljšanju učinkovitosti rabe živinskih gnojil in zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva. 

• Ohrani se ciljna skupina za naložbe majhnih kmetij-dvig praga dohodka do 1 bruto 
minimalne plače (male kmetije) ter oblikuje se nova ciljna skupina za naložbe 
majhnih razvojnih kmetij-dvig praga prihodka iz 1 na  1,5 bruto minimalne 
plače/PDM (male razvojne kmetije) (predlog spremembe po pošiljanju 
dokumenta).

• Minimalni prag točk za naložbe majhnih kmetij se zniža iz 30 na 25 odstotkov 
maksimalnega števila točk.

• Merila za izbor so podobna kot pri prvi operaciji iz naslova podukrepa 4.1, pri 
čemer je večji pomen dan horizontalnim ciljem EU, ki dobijo max. 50 točk,  od 
tega pa 20 točk dodelimo naložbam v zmanjšanju toplogrednih plinov iz 
kmetijstva.

• Manjši pomen pa imata ekonomski in geografski vidik, ki imata pri tej operaciji 
skupaj max. 30 točk pri naložbah majhnih kmetij in 20 točk pri ostalih naložbah.

• Opis meril za izbor vlog  je prilagojen ciljno usmerjenim naložbam, to je 
zmanjšanju toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva.



Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 

razvoj kmet. proizvodov 
Operacija: Naložbe v predelavo ali trženje kmet. proizvodov iz priloge I k Pogodbi

Vrste operacij in prilagoditve meril
• Pri opisu vrste operacije se doda, da je podpora namenjena tudi kolektivnim 

naložbam.
• Ohrani se ciljna skupina za naložbe majhnih kmetij-dvig praga dohodka do 1 bruto 

minimalne plače (male kmetije) ter oblikuje se nova ciljna skupina za naložbe 
majhnih razvojnih kmetij-dvig praga prihodka iz 1 na  1,5 bruto minimalne 
plače/PDM (male razvojne kmetije) (predlog spremembe po pošiljanju 
dokumenta).

• Dodajata se dve novi vrsti upravičenih naložb in sicer:
 naložbe v krožno gospodarstvo (naložbe v opremo in naprave za ponovno 

uporabo stranskih proizvodov) in
 naložbe v ureditev distribucijskih centrov ter krepitev dobavnih verig na 

področju preskrbe s kmetijskimi proizvodi in živili.
• Prilagodijo se merila za izvajanje kolektivnih naložb. 
• Minimalni prag točk za naložbe majhnih kmetij se zniža iz 30 na 25 odstotkov 

maksimalnega števila točk.
• Upravičenci, ki so pravne osebe in s.p. lahko pri enostavnih naložbah pridobijo 

točke pri „Vključenosti v sheme kakovosti“. 
• Uporaba večjega deleža lesa je le pri »Podnebnih spremembah in prilagoditvi 

nanje“. 
• Črta se navedba o finančnih instrumentih, ki se ne izvajajo. 



Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali 

razvoj kmet. proizvodov
Operacija: Naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz 

priloge I k Pogodbi

Upravičenci

• Doda se, da v primeru skupine ali organizacije proizvajalcev oziroma druge 
skupine kmetov (npr. zadruge, ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o 
izvedbi naložbe), ki izvaja kolektivno naložbo

• Dopolni se opis upravičencev, ki so mladi kmetje.
• Doda se opredelitev mladega kmeta za namen tega podukrepa, ki mora 

biti v času predložitve vloge:
 star od 18 let do 40 let, 
 ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot je opredeljeno v pogojih 

za upravičenost iz naslova podukrepa M6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete ter 

 je ustanovil kmetijsko gospodarstvo v petih letih pred oddajo vloge na javni 
razpis

 pri pravni osebi, se kot mladi kmet šteje tudi vsaka fizična oseba, ki izvaja 
učinkovit in dolgoročni nadzor nad to pravno osebo v smislu odločitev, 
povezanih z upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji. 



Podukrep 4.4 - Neproizvodne naložbe
Operacija: Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na 

kmetijskih zemljiščih (nov podukrep in operacija)

 Ekonomski vidik naložbe
a) Dolžina protivetrne zaščite (dolžina protivetrne zaščite je 

povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem 
območju. Večja dolžina zasaditve mejic, pomeni večji interes po 
vzpostavitvi protivetrne zaščite in več točk dobi posamezen 
projekt). 

b) Površina vplivnega območja protivetrne zaščite (cilj operacije je 
zaščita čim večjih površin kmetijskih zemljišč pred vetrno erozijo 
in s tem izboljšati produktivnost in konkurenčnost kmetij. Zato je 
za pridobitev sredstev iz naslova tega operacije potrebno 
pripraviti elaborat, ki izkazuje površino vplivnega območja 
protivetrne zaščite).



Podukrep 4.4 - Neproizvodne naložbe
Operacija: Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na 

kmetijskih zemljiščih (nov podukrep in operacija)

 Geografski vidik naložbe
Nižji kot je koeficient razvitosti občin, slabše je razvita občina. Občine z 
nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so 
razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.

 Prispevek k horizontalnim ciljem (predlog sprememb po pošiljanju dokumenta)

Za pridobitev sredstev iz te operacije je potrebno pripraviti elaborat iz 
katerega je razviden obseg (površina) »odprtih« kmetijskih zemljišč v 
razmerju do vseh kmetijskih površin na vplivnem območju protivetrne 
zaščite. Točke bodo dodeljene po velikostnih razredih, maksimalno 
število točk (30) dobijo tiste operacije, kjer je delež »odprtih« zemljišč, ki 
ležijo v vplivnem pasu protivetrne zaščite, večji od 50 odstotkov. 



Podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Načela pri določanju meril za izbor 

• Spremeni se, da največ, to je 5 točk, prejmejo upravičenci iz občin, v 
katerih delež nosilcev kmetijskih gospodarstev starejših od 55 let presega 
slovensko povprečje za 5 odstotkov (do sedaj: največ, to je 5 točk, 
prejmejo upravičenci iz občin, v katerih delež nosilcev kmetijskih 
gospodarstev starejših od 55 let presega 70 odstotkov). 



Podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih 

kmetij

Upravičenci

• Pri pogoju upravičenosti se doda:
 Pogoja glede predpisanega obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi 

se ne uporabljata v primeru, da površine trajnih nasadov (vinogradi, 
hmeljišča, matičnjaki, intenzivni sadovnjaki, oljčniki in ostali trajni 
nasadi) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi.



Podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj 

nekmetijskih dejavnosti

Načela pri določanju meril za izbor 

• Zaposlitveni vidik
 zaradi večje jasnosti besedila se doda beseda »tudi« in sicer, da 

pri kmetijah ustanovitev delovnega mesta pomeni tudi novo 
vključenost v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje 
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.



Podukrep 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Načela pri določanju meril za izbor 

• Sektorski vidik
 V sektorski vidik se vključi tudi ekološka pridelava in predelava.

• Ekonomski vidik
 Znižujejo se pogoji za pridobitev maksimalnih točk pri sektorju kmetijski 

proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava iz 400 ha 
na 300 ha in iz 160 GVŽ na 130 GVŽ

 Dodajo se novi sektorji priznanja skupin proizvajalcev in sicer za 
sektorju oljčno olje in namizne oljke, žita, pivovarski ječmen in vino.



Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine

Načela pri določanju meril za izbor 

• Prispevek k doseganju »Strategije »od vil do vilic« za pravičen, 
zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 
 Novo merilo z namenom spodbujanja k trajnostni proizvodnji in 

predelavi ekološke hrane, ter priprave ekološke hrane za trg, 
spodbujanje k prehodu na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja 

• Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev
 Novo podrobno merilo z namenom dodatnega spodbujanja 

povezovanja različnih sektorjev kot so javni, socialni in ekonomski 
sektor, vključno z deležniki s področja ekološkega kmetovanja



Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine

Načela pri določanju meril za izbor 

• Prispevek k doseganju ciljev SLR - se črta
 Prispevek k doseganju ciljev SLR je pogoj vsake operacije sodelovanja 

med lokalnimi akcijskimi skupinami

• Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju – se črta
 V času izvajanja podukrepa so se v okviru podukrepa oblikovala velika 

partnerstva sodelovanja LAS in nadaljnje spodbujanje vse večjih 
partnerstev ni namen podukrepa. Večji poudarek se nameni 
raznolikosti partnerstva.



A. PRISPEVEK K DOSEGANJU STRATEGIJE »OD VIL DO VILIC« ZA 
PRAVIČEN, ZDRAV IN OKOLJU PRIJAZEN PREHRANSKI 
SISTEM«,

10

B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV 10

B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije  5

B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne 
spremembe in prilagajanje nanje  

5

C. OKOLJSKA TRAJNOST 5

D. SOCIALNA VZDRŽNOST (Vključevanje ranljivih skupin -
mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine) 5

E. VKLJUČENOST PARTNERJEV 45

E.1 Raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev 10

E.2 Raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev 25

E.3 Finančna porazdelitev stroškov 10

F. VPLIV NA OBMOČJE LAS 25

F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS 15

F.2 Prenos dobrih praks 10

Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine
Merilo Prispevek k 

doseganju ciljev SLR (prej 
5 točk) se črta in 

nadomesti z novim 
merilom

Merilo se preimenuje in 
zniža se maksimalno 

število točk iz 15 na 10

Merilo Število 
partnerjev iz pogodbe o 

sodelovanju (prej 20 
točk) se črta in 

nadomesti z novim 
merilom

Merilu se zniža 
maksimalno število točk 



Hvala za pozornost.


