


 Aktualni javni razpisi v letu 2022

 Podaljšanje aktualni javni razpisi podukrep 4.1 in 4.2

 8. JR podukrep 6.1 „Mladi prevzemniki leto 2022“ –
izdane odločbe

 4. JR podukrep 6.1“Mladi prevzemniki leto 2018“ –
zaključek izvajanja PN, začetek vnosa zahtevek 2. obrok

 21. JR podukrep 4.1 „Ekološki JR 2022“ – izdane odločbe 
za sklop A



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022
 23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska

gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov iz kmetijstva

Upravičene naložbe (individualna naložba):
 ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme (za vse vrste in kategorije

živali), objekti za skladiščenje živinskih gnojil,
 zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov;

 Ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme:
• če z isto vlogo na javni razpis upravičenec uveljavlja podporo za naložbo v povečanje

kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki
ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj deset
odstotkov, oziroma (in/ali)

• bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje
obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov
glede na stanje pred naložbo.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

 24. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe namenjene
izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Upravičene naložbe (individualne in kolektivne naložbe):
 Ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme;
 Ureditev izpustov;
 Ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil;
 Zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in
 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Naložba v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme, mora izpolnjevati zahteve
glede najmanjše velikosti notranjih in zunanjih površin iz Priloge III Uredbe Komisije EU št.
889/2008, ki ureja podrobnejša pravila glede izvajanja ekološke pridelave.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi
distribucijskih centrov in zbirnih centrov za žival

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:
 ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, skladišča in oprema živinska gnojila,
 ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
 nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov

(prevoz rejnih živali);

b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:
 ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in

pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;
pakirne linije, nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete
kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine
kmetov oziroma zadruge.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022
 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za

leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na
kmetijskih gospodarstvih

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:
a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za 
lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:
 ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko 

učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo 
perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, ter objekti za sušenje kmetijskih 
proizvodov,

 naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo 
toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,

 nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, 
steklenjaki in plastenjaki, naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije

b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;
c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov 
č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem 
gospodarstvu.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov za:
 ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
ureditev skladiščnih kapacitet,
 ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno

uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih
naprav,

 ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter
proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,

 nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko
varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k
zmanjšanju toplotnih izgub in

 nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

 8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje
oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Predmet podpore so kolektivne naložbe za ureditev distribucijskih centrov, v katerih se
izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije
proizvajalcev oziroma članov zadruge za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:
ureditev objektov oziroma nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav
ter nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih
proizvodov.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022
 9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma

razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu
gospodarstvu

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu
gospodarstvu.
Naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu so predvsem naložbe v pridobivanje energije
kot na primer toplotne energije iz biomase in v uporabo stranskih proizvodov.

Podpirajo se naložbe v:
 ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 ureditev skladiščnih kapacitet,
 ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno

uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih
naprav,

 ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter
proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,

 nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko
varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k
zmanjšanju toplotnih izgub in

 nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

 Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za
delo v letu 2022

 Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali
strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022



AKTUALNI JAVNI RAZPISI v letu 2022

Rok oddaje vlog: do 31.12.2022 oz. do porabe sredstev.



PODALJŠANJE JAVNI RAZPISI v letu 2022 (podukrep 4.1. in 
4.2)

 Vseh sedem trenutno objavljenih javnih razpisov se spreminja zaradi
povečanih priznanih stroškov graditve objektov iz Pravilnika o
spremembi pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti, ki je bil objavljen 15. junija. Višji priznani stroški graditve
objektov se bodo upoštevali v spremembah prilog razpisne
dokumentacije Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti pri posameznih javnih razpisih.

 Pri vseh omenjenih javnih razpisih, razen pri 23. javnem razpisu za
podukrep 4.1 (ki je bil že predhodno podaljšan do 3. avgusta), se
podaljšuje tudi rok za prijavo.



PODALJŠANJE JAVNI RAZPISI v letu 2022

 24. javni razpis za podukrep 4.1: podaljšanje objave iz 3. avgusta na 5. september
2022;

 25. javni razpis za podukrep 4.1: podaljšanje objave iz 29. junija na 6. september
2022;

 26. javni razpis za podukrep 4.1: podaljšanje objave iz 29. junija na 4. oktober 2022;

 7. javni razpis za podukrep 4.2: podaljšanje objave iz 13. julija na 3. avgust 2022;

 8. javni razpis za podukrep 4.2: podaljšanje objave iz 30. junija na 7. september
2022;

 9. javni razpis za podukrep 4.2: podaljšanje objave iz 14. julija na 5. oktober 2022.



PODALJŠANJE JAVNI RAZPISI v letu 2022

 Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti in se jim zaprošene vrednosti glede na
spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo
samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi
priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke
in podobno). Način samodopolnitve vloge je naveden na spletni strani
objavljenega javnega razpisa.



8. JR podukrep 6.1 „Mladi prevzemniki leto 2022“ –izdane odločbe

ARSKTRP je do konca junija izdala odločbe 8. JR podukrep 6.1
 sklop A in sklop B

Na Agencijo smo sprejeli skupno 171 vlog.
SKLOP A:
 98 vlog
 Od 93 odločb je bilo 92 odločb odobrenih, 1 vloga zavrnjena ker ni izpolnjevala 

pogojev javnega razpisa. 
 5 vlog je bilo izločenih iz sočasne obravnave, od tega tri vloge zaradi nerešenega 

predhodnega vprašanja, dve vlogi pa zaradi suma na nepravilnosti.

SKLOP B:
 73 vlog
 bilo izdanih 71 odločb, 
 odobrenih pa je 65 vlog, 6 vlog je bilo zavrnjenih, ker niso izpolnjevale pogojev 

javnega razpisa. 2 sta bili izločeni iz sočasne obravnave vlog zaradi suma na 
nepravilnosti.



4. JR podukrep 6.1“Mladi prevzemniki leto 2018“ – zaključek
izvajanja PN, začetek vnosa zahtevek 2. obrok

 V mesecu juliju poteče realizacija RC iz vloge in PN (04.07./21.07.2022/glej 
odločbo o pravici do sredstev

 Dne 07.06.2022 posredoval dopis glede osebnega svetovanje tem upravičencem

 Če so spremembe glede stroškov, RC storite to čimprej (prošnja v aplikaciji in 
natisnjeni, podpisani zahtevek posredovati na AKTRP)

 Oddaja zahtevka 2. obrok: preko aplikacije, pazite na dokazila, priloge, rok 
oddaje



21. JR podukrep 4.1 „Ekološki JR 2022“ – izdane odločbe za sklop A

Naložba: JR namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane,
 objavljen 22. 10. 2021
 Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 15. 11. 2021 do objave zaprtja

javnega razpisa, to je 30. 12. 2021.
 Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij

(sklop A) znašala 2.000.000,00 evrov.

Na Agencijo je prispelo 96 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 1.703.552,35
evra. Izdano je bilo 70 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.179.359,02
evra, 16 zavrnilnih odločb ter 10 sklepov o ustavitvi postopka.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST !


