
PODUKREP 4.2 

Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 

(6. JR) 

Razpis odprt do 26.10.2020. 

Vsebina podpore: OBJEKTI/OPREMA – VSE VRSTE PREDELAVE, 

NEPOSREDNO TRŽENJE, DEGUSTACIJSKI PROSTORI, VINSKE KLETI 

Podpora: do 50% 

Splošni pogoji (najosnovnejši): ODDANA ZV V LETU 2019 (seveda tudi v letu 

2020) 

MAJHNE NALOŽBE/NALOŽBE V PRESTRUKTURIRANJE:  višina 

naložbe DO 50.000 eur,  prihodek v zaključenem letu pred oddajo vloge na JR 

več kot 4.000,00 – 10.639,56 EUR/PDM, pogoj 0,5 PDM 

ENOSTAVNE NALOŽBE: višina naložbe DO 200.000 eur, 0,5 PDM, prihodek 

v zaključenem letu pred oddajo vloge na JR več kot 10.639,56 EUR/PDM 

ZAHTEVNE NALOŽBE: višina naložbe NAD 200.000 eur, 1,0 PDM, prihodek 

v zaključenem letu pred oddajo vloge na JR več kot 10.639,56 EUR/PDM, izjava 

banke, PN na osnovi knjigovodstva (za leto 2019 – pravo ali FADN) 

REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (LAHKO TUDI 

REGISTRACIJA OB ODDAJI VLOGE NA JR), ČE GRE ZA PREDELAVO NA 

KMETIJAH, tudi s.p., druge oblike pravnih oseb 

 

UPRAVIČENE NALOŽBE PO 12.3.2020 (vendar ne za nekmetijske proizvode 

!!!!), Naložbo je potrebno zaključiti najkasneje do 30.6 2023 

INDIVIDAULNE IN KOLEKTIVNE NALOŽBE (POZOR KOLEKTIVNE: 

samo za zadruge in priznane skupine in organizacije proizvajalcev, NE PO 

SISTEMU IZ PODUKREPA 4.1 IN 8.6 !!!!) 

Upravičenci so:  

a) nosilec kmetije (ZA VINOGRADNIKE – VINSKE KLETI, IN ČE GRE 

ZA NAMEN NEPOSREDNE PRODAJE), 

b) nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije,  

c) samostojni podjetnik posameznik,  

d) zadruga,  

e) zavod,  

f) gospodarska družba.               



ZA: 

 predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,  

 predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,  

 trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave 

NEPOSREDNO TRŽENJE: trženje kmetijskih proizvodov kadar se opravlja v 

ločenih, posebej za to dejavnost namenjenih prostorih:  

 na naslovu ali sedežu kmetijskega gospodarstva ali pravne osebe, 

 na lokaciji proizvodnega ali predelovalnega obrata, 

 v prodajnih prostorih zadruge, če se izvaja prodaja kmetijskih proizvodov 

njenih članov, 

 na premičnih prodajnih stojnicah,  

 v mobilnih prodajalnah ali 

 v namenskih aparatih za prodajo kmetijskih proizvodov 

DEGUSTACIJSKI PROSTORI – UPRAVIČENI, ČE SE HKRATI 

UVELJAVLJA TUDI NEPOSREDNO TRŽENJE V ZA TO LOČENIH 

PROSTORIH 

NISO UPRAVIČENA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA, RAZEN V 

POVEZAVI Z NAKUPOM NOVE OPREME. 

Do podpore iz prejšnjega odstavka so upravičene naložbe v:  

 ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja 

kmetijskih proizvodov,  

 ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen 

skladiščenja,  

 ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev 

sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in 

čistilnih naprav,  

 ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda, 

ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in 

toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za 

lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in 

proizvodnjo bioplina,  

 nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, 

nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva 

k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno 

izolativnostjo,  

 nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.  



  

Najpomembnejše obveznosti: 

 upravičenec mora najpozneje v 3. koledarskem letu po zadnjem izplačilu 

sredstev izpolniti vsaj 80 % proizvodnih zmogljivosti KMG ali obrata v 

katerem se izvaja naložba, načrtovanih v poslovnem načrtu. Upoštevajo se 

vhodne surovine za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. (NE 

VELJA ZA MAJHNE KMETIJE !!!!) 

 Če je bilo ob prijavi vloge na JR točkovan prihodek iz poslovanja KMG oz. 

gospodarnost poslovanja pri gospodarskih družbah in s.p. – potem mora 

vlagatelj to merilo doseči najkasneje v 3 koledarskem letu po zadnjem 

izplačilu sredstev 

 Če je vlagatelj pridobil točke iz naslova meril »prednostni sektor«, potem 

mora zagotoviti 50% predvidenih vhodnih surovin v PN najkasneje v 3 

koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev (NE VELJA ZA MAJHNE 

KMETIJE !!!!) 

MAJHNE KMETIJE: Za naložbe majhnih kmetij postane obveznost iz naslova 

merila za povečanje prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva najpozneje 

v 3. koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev 


