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Obvestilo 
 

 

Podajam vam osnovne informacije o 3. Javnem razpisu za podukrep 3.1 Podpora za novo 

sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018, ki je najbolj aktualen in zanimiv predvsem za 

tiste, ki tržite svoje proizvode pod zaščitnimi oznakami za ekološko pridelavo (velja tudi za 

ostale sheme kakovosti). 

 

3. Javnem razpisu za podukrep 3.1  

Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 

 

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko 

gospodarstvo oz. pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oz. vključitve 

proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. 

 

Začetek in zaključek javnega razpisa: prijavni obrazci se vložijo elektronsko in sicer od 30. 

novembra do vključno 21. decembra 2018 do 24 ure. 

 

Obdobje upravičenosti stroškov: upravičenci lahko pavšalno plačilo v obliki nepovratne 

finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno 

upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in 

še naslednja štiri zaporedna koledarska leta. 

 

Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za 

določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim letom vložitve vloge na 

javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve 

certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve 

pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Pri tem se za 

upravičenca šteje, da je prvič pridobil certifikat v koledarskem letu, ko je pridobil certifikat za 

KMG z najstarejšim datumom izdaje, pri čemer: 

- mora biti ta certifikat pridobljen za KMG, za katero uveljavlja podporo z vlogo na 

javni razpis, in 

- se mora nanašati na isto upravičeno shemo kakovosti oziroma na proizvod iz 

upravičene sheme kakovosti, za katero vloži vlogo na javni razpis. 

 

Za shemo ekološka pridelava in predelava se višina pavšalnega plačila določi na 

naslednji način:  

1. osnovna višina pavšalnega plačila znaša 54,9 €;  

2. za predelavo ekoloških proizvodov, se višina pavšalnega plačila iz prejšnje točke 

poveča za 23,8 €;  

 
 

http://www.kmetzav-mb.si/


 

3. za čebelarstvo, se višina pavšalnega plačila iz 1. točke tega odstavka poveča za 0,4 € 

za vsako čebeljo družino, ki jo upravičenec prijavi v postopek certificiranja;  

4. za pridelavo ekoloških proizvodov, se višina pavšalnega plačila določi glede na 

površino kmetijskih zemljišč v uporabi, na katerih se bo izvajala pridelava ekoloških 

proizvodov, ki jih je upravičenec prijavil v postopek certificiranja. Površina kmetijskih 

zemljišč v uporabi se določi na podlagi dejanske vrste rabe GERK-a iz predpisa, ki 

ureja register kmetijskih gospodarstev. Višina pavšalnega plačila se določi na 

naslednji način: 

5.  

 Vrsta dejanske rabe Šifra GERK Eurov  

njiva  1100  5,3 

hmeljišče  1160  8,8 

hmeljišče v premeni  1161  8,8 

jagode na njivi  1170  8,8 

trajne rastline na njivah  1180  13,1 

rastlinjak  1190  10,6 

rastlinjak s sadnimi vrstami  1192  10,6 

vinograd  1211  8,3 

matičnjak  1212  8,3 

intenzivni sadovnjak  1221  8,3 

oljčnik  1230  8,3 

ekstenzivni sadovnjak  1222  8,3 

ostali trajni nasadi  1240  8,3 

trajni travnik  1300  4,8 

travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi  1320  4,8 

 

 

Več informacij in razpisno dokumentacijo lahko dobite na ARSKTRP na tel.: 01/580-77-92 

ali na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ ali na kmetijsko 

svetovalni službi, KGZ – Maribor na tel.: 02/228 49 46.  

 

 

Pripravila: 

Martina Gomzi, mag. kmet. 

Svetovalka za kmečko družino in dopolnilno dejavnost 
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