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Program dela 

• Predstavitev MKGP, nato vprašanja 

• Zakaj skupaj 

– Gozdarski ukrep 

• Tudi ZGS mora poznati vsebine 
– Razpis je gozdarski 

– Usmerjati upravičence in podajati relevantnem odgovore 

– Vlogo bo prevzela KGZS, ZGS strokovna pomoč 

– Skupna izobraževanja na terenu, razpored kasneje 



Kako bomo delali 

• Predstavitev MKGP 

• Odgovori na že poslana vprašanja 

• Postavljanje vprašanj na način, da se zapišejo 
na list, vsako vprašanje posebej 

– To bo dano na forum, tudi odgovori 

• Danes samo o razpisu, vsebini 

– Organizacija kasneje 

• Končati najkasneje do 10.30 



Pravne podlage 

  
• Uredba o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa Podpora za naložbe v 

gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 
66/16)  

 

• Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 

splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 

(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) 

• Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano 

uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1) 

• Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)  

• Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 

sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, 

zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe 

programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001 



Predmet javnega razpisa 
 

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega 

lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave 

lesa majhnega obsega. 

 

 



Predmet javnega razpisa 
 

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa 

majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava 

okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja 

lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa 

z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter 

proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo. 

 

 
Majhen obseg lesa predelave lesa pomeni: (nominalna kapaciteta) 

 
 do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih 

pragov letno, če gre za žagarske obrate, 

 do 5.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno 

dejavnost v okviru žagarskih obratov, 

 do 15.000 nasutih m3 oziroma predelava 5.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za 

proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov, 

 do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za 

proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali 

 do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 

okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv. 



 

 
Nominalna kapaciteta: 

 

 

Nominalna kapaciteta = Zmogljivost stroja (m3/h) * 8 ur * 200 dni = m3/leto 

 

 

 

Pretvorbe med posameznimi enotami (povzeto po Gozdarski inštitut Slovenije): 

 

 

   1 m3 okroglega lesa  = 1,4 prm metrskih drv  =  2 nm3 nasekanih drv = 3 nm3 sekancev 

 

prm – prostorninski meter, nm3 – nasuti prostorninski meter 



Upravičenci 
 

Skladno s 84. členom uredbe so upravičenci do podpore: 

 

• gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki, 

 

 

• kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo. 



Razpisana sredstva 
 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega: 

  

• za kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo (sklop A) skupno 4.000.000 EUR 
in sicer za 

• enostavne naložbe skupno 3.000.000 EUR 

• zahtevne naložbe skupno 1.000.000 EUR 

 

• za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki 
posamezniki (sklop B) skupno 4.000.000 EUR in sicer za: 

• enostavne naložbe skupno 1.000.000 EUR 

• zahtevne naložbe skupno 3.000.000 EUR 

 

 

Naložbe se glede na velikost delijo na: 

 

• enostavne naložbe, katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis ne presega 
100.000 EUR priznane vrednosti naložbe, 

 

• zahtevne naložbe, katerih vrednost ob oddaji vloge na javni razpis presega 
100.000 EUR priznane vrednosti naložbe.  

 



Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge 

 
• upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro ali malo podjetja. To so 

podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU, 

 

• upravičenec do podpore v okviru tega javnega razpisa mora imeti v skladu s 

standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro 02.200 – 

sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – 

proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, pri čemer se v 

okviru te operacije podpirajo dejavnosti in proizvodi iz Priloge 1 javnega 

razpisa, 

 

• upravičenec mora izvajati obdelavo okroglega lesa pred industrijsko 

predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega,  

 

• če gre za zahtevno naložbo (več kot 100.000 eur) mora upravičenec poleg 

pogojev iz prejšnjih točk tega poglavja, vlogi na javni razpis predložiti poslovni 

načrt v skladu s Prilogo 2 tega javnega razpisa, iz katerega je razvidna 

ekonomska upravičenost naložbe. 



 

 
Šifra 

Kategorije 

SKD 2008 

Naziv Podprte aktivnosti Proizvodi po KN 2012 

02.200  Sečnja  proizvodnja sekancev v gozdu 4401 21 Iveri, sekanci in podobno, iglavcev 

4401 22  Iveri, sekanci in podobno, 

neiglavcev 
C16.100 Žaganje, 

skobljanje in 

impregniranje 

lesa 

 žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna 

obdelava okroglega lesa 

 profiliranje, iveriranje, luščenje in rezanje 

okroglega lesa 

 proizvodnja lesenih železniških pragov 

 proizvodnja lesenih drogov, kolov ipd. 

 proizvodnja lesne volne, lesne moke, 

sekancev in iveri 

 sušenje lesa 

 impregnacija ali kemična obdelava lesa z 

zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali 

 4401 21  Iveri, sekanci in podobno, iglavcev 

 4401 22  Iveri, sekanci in podobno, neiglavcev 

 4403 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja 

ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan): 

 4404 Les za obroče, cepljeni koli, koli, 

planke, drogovi, zašiljeni toda ne žagani po 

dolžini, lesene palice, grobo okleščene, 

upognjene ali drugače obdelane, primerne za 

izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev 

za orodje ali podobnih proizvodov,trakovi in 

podobno iz lesa 

 4406 Leseni železniški ali tramvajski 

pragovi 

 4407 Les, vzdolžno žagan ali rezan, 

cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali 

na koncih spojen, debeline nad 6 mm 

C16.290 Proizvodnja 

drugih izdelkov 

iz lesa, plute, 

slame in protja 

 proizvodnja lesnih peletov ali briketov za 

energetsko rabo 

 4401 Les za ogrevanje v hlodih, polenih, 

vejah, butarah ali podobnih oblikah; iver in 

podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in 

ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v hlode, 

brikete, pelete ali podobne oblike: 

 44013100  Leseni peleti 

 44013920  Žagovina, odpadki in ostanki, 

aglomerirani (npr. briketi) 

Seznam dejavnosti predelave lesa SKD 2008 

Seznam proizvodov KN 2012 

Priloga 1 - Seznam dejavnosti in proizvodov pred industrijske predelave lesa 



Pogoji za pridobitev sredstev ob oddaji vloge 

 

• Če gre za naložbo v nakup opreme in vlagatelj ni lastnik ali solastnik 

nepremičnine, na kateri se izvaja ta naložba, mora imeti sklenjeno 

dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za 

obdobje najmanj pet let po datumu izplačila sredstev za naložbo ter 

overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi, če to soglasje ni 

vsebovano v pogodbi. 

 

• Če gre za naložbo v opremo obstoječega objekta mora vlagatelj predložiti 

pravnomočno gradbeno dovoljenje za obstoječi objekt. (uporabno 

dovoljenje) 



Upravičeni stroški 

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Uredbe so do podpore v okviru te 

operacije upravičeni: 

 

• stroški strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa,  

 

• splošni stroški do 10 % upravičenih stroškov naložbe (poslovni načrt, 

prevodi), 

 

• tudi DDV. (izpolni izjavo v prilogi prijavnega obrazca) 

 

 

 

• Gradnja objektov !!! 

 

 

 

Za stroške opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih 

priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 3 javnega 

razpisa: 

• v seznamu – 1 ponudba 

• ponudbe – 3 ponudbe (med seboj primerljive) 



Upravičeni stroški 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
 

 
  

Priloga 3: Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred 
industrijska predelava lesa 

 

Koda 

Stroj oz. oprema 
 

Enota 
mere 

Najvišja 
priznana 
vrednost 

/enoto 
(brez DDV) 

O
ko

ljs
ki

 

pr
is

pe
ve

k 

Opis 

kos, KW, 
oprema, 

linija, 
stroj 

EUR/enoto 

 

7.13 NAMENSKI GOZDARSKI STROJI 
  

 

7.13.17 Sekalniki; premer lesa, izvedba kos, kW 
 

 

7.13.17.1 Do 20 cm, traktorski pogon 1 15.000 O2,O3 

7.13.17.2 Do 35 cm, traktorski pogon 1 37.000 O2,O3 

7.13.17.3 Do 35 cm, traktorski pogon, z dvigalom 1 65.000 O2,O3 

7.13.18 Cepilniki, traktorski hidravlični; potisna masa t 
 

 

7.13.18.1 Pokončni do 10 t  10 150 O2 

7.13.18.2 Pokončni do 20 t  20 125 O2 

7.13.18.3 Pokončni do 30 t 30 127 O2 

7.13.18.4 Ležeči do 20 t 20 360 O2 

7.13.18.5 Ležeči do 30 t 30 317 O2 

7.13.18.6 Ležeči z dvigalom do 40 t 40 588 O2 

7.13.19 Rezalno-cepilni stroji, traktorski; premer lesa kos 
 

 

7.13.19.1 Rezalno-cepilni stroj do 32 cm 1 9.500 O2 

7.13.19.2 Rezalno-cepilni stroj do 45 cm 1 18.000 O2 

7.13.20 Cepilna delovna orodja kos 
 

 

7.13.20.1 Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 1 hidro motor 1 5.600 O2 

7.13.20.2 
Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager, 2 hidro 
motorja 

1 6.700 O2 

7.13.20.3 Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo  ~ 20 t 1 6.400 O2 

7.13.20.4 Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo  ~ 40 t 1 14.300 O2 

1.4.19 PRED INDUSTRIJSKA PREDELAVA LESA    

1.4.19.2 Oprema za pred industrijsko predelavo lesa    

1.4.19.2.1 Žagalne linije  linija   

1.4.19.2.1.1 Žagalna linija s horizontalno tračno žago 1 Ponudbe O1,O2 

1.4.19.2.1.2 Žagalna linija z vertikalno tračno žago 1 Ponudbe O1,O2 

1.4.19.2.2 Žagarski stroji stroj   

1.4.19.2.2.1 Horizontalni tračni žagalni stroj 1 Ponudbe O1,O2 

1.4.19.2.2.2 Vertikalni tračni žagalni stroj s pomičnim vozičkom 1 Ponudbe O1,O2 

1.4.19.2.3 Mobilne žage za razrez lesa stroj   

1.4.19.2.3.1 Mobilna tračna žaga 1 Ponudbe O1,O2 

1.4.19.2.4 
Robilniki, čelilniki (Stroji za robljenje in čeljenje 
desk) 

linija, 
stroj 

  

1.4.19.2.4.1 Linija za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo 1 Ponudbe O1,O2 



Upravičeni stroški 

 

• do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na 

javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. 

 

 

• morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 

naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za 

izplačilo sredstev 



Finančne določbe 

 

• Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 

 

 

• Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov.  

 

 

• Najnižji znesek javne podpore je 3.500 EUR za vlogo.  

 

 

• Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014 - 2020 
pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. 



Rok in način prijave 
 

• Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu 67/16 dne 28. 10. 2016 

 

 

• Prijavni obrazec se izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z 

izpisom številke dokumenta ter z vsemi prilogami poslati priporočeno po 

pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur na naslov:  

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 

Ljubljana,  

 

 

 

od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017 do 24.00 ure. 



Postopek zbiranja vlog 

 

• Vloge se zbirajo v okviru zaprtega javnega razpisa. 

 

 

• Vse vloge se zberejo in se na podlagi meril ocenijo, merila pa 

predstavljajo ekonomski vidik naložbe, regionalni vidik naložbe in 

prispevek k horizontalnim ciljem. (vstopni prag 40 točk) 

 

 

• Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev kot določa Uredba. 

 

 

• ARSKTRP izda odločbo o pravici do sredstev  



Merila za kmetije z dopolnilno dejavnostjo – Sklop A 

Merila 

Enostavne 

naložbe 

(Maks.št. 

točk) 

Zahtevne 

naložbe 

(Maks. št. 

točk) 

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 40 50 

Racionalnost porabe javnih sredstev 10 20 

Interna stopnja donosnosti 20 20 

Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz 

kmetijske dejavnosti  
10 10 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 20 20 

Koeficient razvitosti občin 5 5 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 15 15 

3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE  20 10 

Več faznost proizvodnega procesa 20 10 

4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 20 20 

Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, 

izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine 

odpadkov (več prispevkov več točk) 

20 20 

5. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 10 10 

Skupaj 110 110 

Vstopni prag točk 40 40 



Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B: 

Merila 

Enostavne 

naložbe 

(Maks.št. 

točk) 

Zahtevne 

naložbe 

(Maks. št. 

točk) 

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 40 50 

Interna stopnja donosnosti 20 30 

Število zaposlenih v podjetju 10 10 

Število na novo ustanovljenih delovnih mest 10 10 

2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE 15 15 

Koeficient razvitosti občin 10 10 

Stopnja gozdnatosti na ravni občin 5 5 

3. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE  15 5 

Več faznost proizvodnega procesa 15 5 

4. PRISPEVEK K HORIZONATALNIM CILJEM 30 30 

Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, 

izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine 

odpadkov (več prispevkov več točk) 

30 30 

5. ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 10 10 

Skupaj 110 110 

Vstopni prag točk 40 40 



Obveznosti upravičenca 
 

• Uporabljati za namen: 5 let po izplačilu sredstev,  

 

• Ne sme premestiti iz Evropske unije: 5 let od izplačila sredstev (MSP), 

 

• Hramba dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev: 5 let 

od dneva izplačila sredstev, 

 

• Omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo 

naložbe na kraju samem, 

 

• Upravičenec mora skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti 

o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020, označiti vira sofinanciranja. 

 



Obveznosti upravičenca 
 

• upravičenec, ki je gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik 

posameznik, mora po vložitvi vloge na javni razpis oziroma najkasneje ob 

vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev zaposliti najmanj enega novega 

delavca na delovnem mestu, neposredno povezanem z naložbo, kar 

izkazuje s pogodbo o zaposlitvi, ki jo priloži zahtevku za izplačilo 

sredstev, 

 

• upravičenec, ki ni kmetija z dopolnilno dejavnostjo, mora skupno število 

zaposlenih na dan vložitve vloge na javni razpis, vključno z novimi 

delovnimi mesti, ohranjati še tri leta po datumu zadnjega izplačila 

sredstev, kar mora biti razvidno iz izkaza poslovnega izida iz evidence 

Ajpes, 

 

• upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti tehnično 

dokumentacijo opreme, iz katere mora biti razviden majhen obseg 

predelave lesa 

 

• če gre za naložbo v opremo obstoječega objekta, ki je v skladu z uredbo, ki 

ureja  razvrstitev objektov  glede na zahtevnost gradnje, zahtevni ali manj 

zahtevni objekt, mora upravičenec predložiti pravnomočno uporabno 

dovoljenje za ta objekt. 

 

 



Sankcije upravičenca 
 

 

 

• Če upravičenec, ki ni kmetija z dopolnilno dejavnostjo in prejme sredstva na 

podlagi Uredbe, ne ustvari novih delovnih mest in skupno število 

zaposlenih vključno z novimi delovnimi mesti ne vzdržuje še naslednja 

tri leta po zaključku naložbe, kot to določa 89. člen te uredbe mora v 

proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.  

 





ETIKETA ZA NASLAVLJANJE VLOGE 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ! 

 
 

Pošiljatelj:  Prispetje vloge (izpolni prejemnik) : 

Naziv:     

    

Naslov:      

    

  

 
Javni razpis za operacijo naložbe v 
pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 
2014-2020 za leto 2016 
 

 Sklop A 

 Sklop B 

 Prejemnik: 

 

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja 

Dunajska 160 

 

1000 Ljubljana 

NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ! 

 



INFO točke 

 

• ARSKTRP (forum) 

 

• KGZS 

 

• ZGS 

 

• MKGP 



Hvala za pozornost ! 
 

 
Kontaktna oseba:  

 

 

 

 

Zoran Planko 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

+386 (0)1 478 90 93 

zoran.planko@gov.si 

 


