


 Predstavitev JR „AGRO INVEST“ in „AGRO ZEMLJA“.



AGRO invest

Finančni produkt je namenjen kmetijskim
gospodarstvom, ki izvajajo investicije v kmetijsko
pridelavo in bodo pripomogle k prilagajanju na
podnebne spremembe.



AGRO invest

Vlagatelji:
 KMG, ki so organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba

ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno
dejavnost.

 Vlagatelj mora biti vpisan v RKG pred 1.1.2020 in
potrebno je predložiti dokazilo o vpisu.



AGRO invest

Višina posojila:
 Min.: 50.000,00 €
 Max.: 1,0 mio €



AGRO invest
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega
dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je
predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora imeti kreditno sposobnost
kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki),
ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z
opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni
promet - vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge in kopije
morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih
posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri
izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva
mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.



AGRO invest
Splošni pogoji:
7. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora
vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje
lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
9. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor
je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge.
V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno
potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme
imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.



AGRO invest
Splošni pogoji:
11. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti
porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe,
od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do Sklada ne sme
presegati 5,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10
EUR na dan 31.12.2021.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno
dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za
izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od
tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 %
povezana (lastniško, upravljavsko ali "glasovalno") z vlagateljem. Za povezano osebo z
vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi
lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno
tretjega dednega reda).



AGRO invest
Splošni pogoji:
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim
denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave,
postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali
prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z
določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16,
31/16-odl. US, 63/16 – ZD-C, ௗ54/18ௗ– odl. US,ௗ69/19ௗ– odl. US,ௗ74/20ௗ– odl. US inௗ85/20ௗ–
odl. US).
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne
sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za
skupinske izjeme. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.



AGRO invest
Splošni pogoji:
20. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do
No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za
uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za
okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih
plinov,
- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega
škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
- trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu
stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in
podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
- krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem),

kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali
neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja,
sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov
bistveno in dolgoročno škoduje okolju; itd.



AGRO invest
Upravičene dejavnosti:

01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
01.2 Gojenje trajnih nasadov,
01.3 Razmnoževanje rastlin,
01.4 Živinoreja,
01.5 Mešano kmetijstvo,
01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.

Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise s
področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči "de minimis", ki lahko določene
dejavnosti tudi izključujejo.



AGRO invest
Obdobje upravičenosti:

Začetek projekta je lahko od 1.1.2021 oz. za projekte z elementi državnih pomoči, od 
oddaje vloge na razpis.



AGRO invest
Upravičeni stroški:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih
stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.

Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:
Nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti
Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta)
Nova oprema_npr. oprema v hlev
Rabljena oprema (od 1. 1. 2018 naprej)
Novi delovni stroji_mišljena kmetijska mehanizacija
Rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2018 naprej)
Biološka sredstva - večletni nasadi
Neopredmetena sredstva_npr. programska oprema



AGRO invest
Upravičeni stroški:
V primeru projektov izven pravil državnih pomoči, so lahko predmet projekta tudi
sledeči upravičeni stroški:
Nakup kmetij
Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
Biološka sredstva - osnovna čreda
Stroški materiala in blaga; do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na
izvedbo projekta.



AGRO invest
Posojilni pogoji:

Obrestna mera je lahko:
 fiksna od 1,05% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali

 spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,63% naprej, ki je odvisen 
od Skladove ocene.



AGRO invest
Doba vračanja:

 Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 36
mesecev.

 Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša
skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 24 mesecev.



AGRO invest
Pogoji zavarovanja in možne oblike zavarovanja:
 Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti

izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena). V kolikor bo Sklad pri
pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni
zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno
zavarovanje posojila.

 Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.

 Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po
javnem razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v
Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje - Oblike zavarovanja, kjer so
tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja,
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.



AGRO invest
Možne oblike zavarovanja spodbud so:

 zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 zavarovalna polica,
 depozit oz. bančna vloga,
 bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke
države članice EU ali prvovrstne tuje banke,

 poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v
Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.
O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od
vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z
zavarovanjem.



AGRO invest
Pogoji črpanja:
 Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31.12.2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca

po zaključku projekta.

 Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta
in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov
za črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred
predvidenim črpanjem. Črpanje mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.

 Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
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Pogoji spremljanja in zaključka projekta:
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi.

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31.12.2025 in skupno ne
sme trajati več kot 3 leta. Hkrati projekt ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na
javni razpis.

2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev
vseh dovoljenj (uporabnega dovoljenja ali drugega ustreznega dovoljenja oz. vključitev
strojev ali opreme v uporabo), zagotovljeno izvajanje procesa ali storitve ter izkazani in
s kazalniki ovrednoteni cilji projekta.

3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno
Poročilo o projektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v
pogodbi.
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Vsebina vloge:
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri
izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:

 izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj
natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,

 poslovno dokumentacijo:
 vsak vlagatelj mora predložiti opis projekta, izpolnjen na predlogi, ki je

sestavni del razpisne dokumentacije oz. elektronskega prijavnega obrazca,
 za vrednost projekta nad 100.001,00 EUR (z DDV) mora vlagatelj predložiti tudi

poslovni načrt, ki mora vsebovati opredelitev dejavnosti, opis in lokacijo
projekta, predstavitev poslovnega dela projekta, ocena konkurence in trga,
reference, analiza kadrov, terminski plan projekta, vpliv projekta na okolje),
finančne vire za izvedbo projekta, ter finančno projekcijo poslovanja
investitorja po zaključku projekta. Projekcija mora biti izdelana najmanj za
obdobje petih let po zaključku projekta.



AGRO invest
Vsebina vloge:

 priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
 priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
 priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se

zanje lahko pridobi točke.
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Oddaja vloge:

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi
predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del
elektronskega prijavnega obrazca.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije "e-Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si, in sicer
skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne
spodbude, na tel. št. 01 836 19 53.
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Rok za oddajo vloge:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27.06.2022 do
31.12.2022 oziroma do porabe sredstev.

Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.



AGRO zemlja

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju 
Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:
 spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
 povečanje samooskrbe s hrano.



AGRO zemlja

Vlagatelji:
 KMG, ki so organizirana kot kmetija, ki ni pravna oseba

ali fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno
dejavnost.

 Vlagatelj mora biti vpisan v RKG pred 1.1.2020 in
potrebno je predložiti dokazilo o vpisu.



AGRO zemlja
Splošni pogoji:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega
dokazila.
4. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je
predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
6. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, mora imeti kreditno sposobnost
kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridobljen pri banki),
ki ni starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z
opisanimi nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri čemer se upošteva enoletni
promet - vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge in kopije
morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali stanj posojil pridobljenih s strani drugih
posojilodajalcev, v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri
izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke članov kmetijskega gospodarstva
mora tudi zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana za vlagatelja.



AGRO zemlja
Splošni pogoji:
7. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora
vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
8. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih
oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje
lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
9. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor
je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge.
V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno
potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
10. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme
imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.



AGRO zemlja
Splošni pogoji:
11. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti
porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe,
od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja in z njim povezanih oseb do Sklada ne sme
presegati 5,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10
EUR na dan 31.12.2021.
13. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno
dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za
izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
15. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od
tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 %
povezana (lastniško, upravljavsko ali "glasovalno") z vlagateljem. Za povezano osebo z
vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi
lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno
tretjega dednega reda).



AGRO zemlja
Splošni pogoji:
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim
denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave,
postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali
prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z
določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16,
31/16-odl. US, 63/16 – ZD-C, ௗ54/18ௗ– odl. US,ௗ69/19ௗ– odl. US,ௗ74/20ௗ– odl. US inௗ85/20ௗ–
odl. US).
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne
sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Kmetijska uredba za
skupinske izjeme. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.



AGRO zemlja
Splošni pogoji:
20. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji in projekti, ki ne upoštevajo načela »Do
No Significant Harm« (DNSH), določenim v Obvestilu Komisije Tehnične smernice za
uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za
okrevanje in odpornost, in sicer kadar škodujejo:

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost vodi do znatnih emisij toplogrednih
plinov,
- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost vodi do povečanega
škodljivega vpliva na podnebje (na sedanje in pričakovano stanje);
- trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje dobremu
stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in
podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
- krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem),

kadar dejavnost vodi do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali
neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja,
sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov
bistveno in dolgoročno škoduje okolju; itd.



AGRO zemlja
Upravičene dejavnosti:
01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
02 Gozdarstvo.

Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I seznama iz člena 38 Pogodbe o
delovanju Evropske unije.



AGRO zemlja
Obdobje upravičenosti:

Začetek projekta je lahko od 1.1.2021.



AGRO zemlja
Upravičeni stroški:

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih
stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.

Upravičeni stroški, ki se morajo nanašati na izvajanje projekta so lahko:

 Nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu,
 Nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu.

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov
projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.



AGRO zemlja
Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov:

Najnižja zaprošena višina posojila je 10.000,00 EUR, najvišja pa 150.000,00 EUR.

Za vlagatelje s kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 3,00 je lahko
najvišja višina zaprošenega posojila 250.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 10.000,00 EUR.



AGRO zemlja
Posojilni pogoji:

Obrestna mera je lahko:

 fiksna od 0,90% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali

 spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% naprej, ki je odvisen 
od Skladove ocene.



AGRO zemlja
Doba vračanja:

 Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 36
mesecev.

 Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša
skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 24 mesecev.



AGRO zemlja
Pogoji zavarovanja in možne oblike zavarovanja:

Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja
obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena). V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil,
da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad
vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.

Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.

Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem
razpisu možna. Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni
dokumentaciji; Navodila za zavarovanje - Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično
prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica,
ki je obvezna za vse vlagatelje.



AGRO zemlja
Možne oblike zavarovanja spodbud so:

 zastava nepremičnin – predmet projekta in vpis na 1. hipotekarno mesto.

Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v
Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v okviru razpisne dokumentacije.

O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od
vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z
zavarovanjem.



AGRO zemlja
Pogoji črpanja:

1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30.6.2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po
zaključku projekta.

2. Črpanje sredstev mora biti skladno s Pravilnikom o upravičenosti stroškov projekta
in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si, in se izvede na podlagi zahtevkov za
črpanje, ki jih mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih dni pred predvidenim
črpanjem. Črpanje mora biti izvedeno pred zapadlostjo prvega obroka.

3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.



AGRO zemlja
Pogoji spremljanja in zaključka projekta:

1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. 
Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31.12.2024.

2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev dejanske rabe zemljišč.

3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno 
Poročilo o projektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v 
pogodbi.



AGRO zemlja
Vsebina vloge:
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri
izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
 izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj

natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,

 poslovno dokumentacijo:
 opis projekta,
 kupoprodajna pogodba,
 odločba o pravnem poslu, s potrdilom o pravnomočnosti, ki ga lahko vlagatelj

izkaže najkasneje v dopolnitvi vloge.
 priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
 priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
 priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se

zanje lahko pridobi točke.



AGRO zemlja
Oddaja vloge:

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi
predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del
elektronskega prijavnega obrazca.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije "e-Rsklad", na naslovu www.r-sklad.si, in sicer
skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne
spodbude, na tel. št. 01 836 19 53



AGRO zemlja
Rok za oddajo vloge:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27.06.2022 do
31.12.2022 oziroma do porabe sredstev.

Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST !


