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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga:
- predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-

podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020

                                                                                            Stojan Tramte
                                                                                   GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
 mag. Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
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/
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 
84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 5. spremembe Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020)
in sklicev na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;

 možnosti novih vstopov v operacijo ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem 
besedilu: ukrep KOPOP) »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« v obdobju 2019–
2020;

 določbe, da se zmanjšanje površine pri ukrepu KOPOP zaradi spremembe seznama lokalnih 
sort iz priloge 12 uredbe ne šteje kot kršitev;

 spremembe načina izračuna nagiba;
 zahteve, da morajo organizacije za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja ministrstvu 

posredovati podatke o vključenosti travojedih živali v kontrolo;
 določbe, da se obveznost označevanja vira sofinanciranja izvaja v skladu s predpisom, ki ureja 

označevanje;
 črtanja priloge 6;
 nove priloge 14, ki se dopolni s postopkom izračuna obtežbe za kopitarje;
 določbe, da upravičenci zaradi spremembe načina izračuna nagiba prevzete obveznosti lahko 

prilagodijo na nove pogoje.

Predlog uredbe vključuje tudi nekatere tehnične popravke.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih finančnih sredstev, 
določenih s PRP 2014–2020. Finančne posledice v letu 2018 znašajo 48.297.669,04 EUR, v letu 
2019 pa 75.236.012 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 140021 Program 
razvoja podeželja – 14–20 – EU v višini 75 % in 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 –
slovenska udeležba v višini 25 % na NRP 2330-15-0011 Površinski ukrepi PRP 14–20.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(2018)
Znesek za 2019

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0011 
Površinski ukrepi 
PRP 14–20

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

36.338.719,02 56.427.009,00

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0011 
Površinski ukrepi 
PRP 14–20

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

11.958.950,02 18.809.003,00

SKUPAJ 48.297.669,04 75.236.012,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 17. 10. 2018

V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza 

slovenske podeželske mladine, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije,

 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
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 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

S strani Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave mnenja, predlogi in pripombe niso bile podane. Upoštevane 
niso bile pripombe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so v nasprotju s PRP 2014–2020.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                            ministrica
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  PREDLOG
(EVA 2018-2330-0098)

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami 

iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

1. člen

V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 
63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se v 1. členu v napovednem stavku besedilo »C(2018) 2490 z dne 
19. 4. 2018« nadomesti z besedilom »C(2018) 6959 z dne 17. 10. 2018«.

V 1. točki se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 
13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka 
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, 
veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, 
vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, 
carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi 
pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)« nadomesti z besedilom 
»razveljavljene z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1)«.

V 2. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/838 z dne 17. maja 2017 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko gojene živali iz 
ribogojstva (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 5)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 
264 z dne 23. 10. 2018, str. 1)«.

V 3. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2017/1199 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev 
dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 
7. 7. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za 
ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«
(UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5)«.

V 4. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–
2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 
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19. 5. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 
23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 
30 z dne 2. 2. 2018, str. 6)«.

V 5. točki se besedilo »popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 
2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 327 z dne 
9. 12. 2017, str. 83)« nadomesti z besedilom »spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 
1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore 
v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s 
prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim 
razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15)«.

V 6. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o 
dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100)« 
nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II 
in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, 
str. 6)«.

V 7. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 
18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi 
prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku 
Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5)« nadomesti z 
besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4)«.

V 9. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1155 z dne 15. februarja 2017 o 
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s
pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade 
kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru 
prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi 
obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o 
spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 
167 z dne 30. 6. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2018/1784 z dne 9. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede 
nekaterih določb o praksah zelene komponente, vzpostavljenih z Uredbo (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 20. 11. 2018, str. 1)«.

V 11. točki se pred podpičjem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 
641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje meje za shemo enotnega plačila na površino iz 
člena 36(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 93 z dne 
11. 4. 2018, str. 1)«.
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V 13. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja 
podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku 
navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 
808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44)«.

V 14. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o 
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in 
kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 
11. 7. 2017, str. 4) nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 
18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog 
in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1)«.

V 16. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije 
pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi 
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11)« nadomesti 
z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim 
tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2)«.

2. člen

V drugem odstavku 10. člena se pred piko na koncu stavka dodata vejica in besedilo »v 
operacijo iz 18. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe pa tudi v obdobju 2019–2020«.

3. člen

Za drugim odstavkom 14. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če se obseg površine, vključene v obveznost iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, med 
leti zmanjša za več kot deset odstotkov zaradi spremembe seznama avtohtonih in tradicionalnih 
sort kmetijskih rastlin iz priloge 12 te uredbe, za katere plačil za ukrep KOPOP iz te uredbe ni 
mogoče uveljavljati, setev oziroma saditev pa je bila že izvedena, se to ne šteje za 
neupravičeno zmanjšanje obsega površin, vključenih v ukrep KOPOP.«.

4. člen

V četrtem odstavku 15. člena se besedilo »z drugim odstavkom 10. člena te uredbe vstopiti v 
obdobju 2016–2020 ali 2017–2020« nadomesti z besedilom »z drugim in tretjim odstavkom 10. 
člena te uredbe vstopiti v obdobju 2016–2020, 2017–2020, 2018–2020 ali 2019–2020«.

5. člen

Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Grafična evidenca strmin iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o površinah z 
nagibom 50 odstotkov ali več, ki se izračunajo na podlagi podatkov, ki so osnova za izračun 
nagiba GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Podatke o 
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površinah z nagibom 50 odstotkov ali več za posamezen GERK se pridobi z grafičnim 
presekom grafične evidence strmin in GERK.«.

6. člen

Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Praha in kmetijske rastline iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka so določene v Šifrantu vrst 
oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: šifrant vrst oziroma skupin 
kmetijskih rastlin ter pomoči), objavljen na spletni strani agencije in ministrstva.«.

V četrtem odstavku se besedilo »priloge 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifranta vrst 
oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.

7. člen

V šestem odstavku 27. člena, sedmem odstavku 28. člena, četrtem odstavku 29. člena, 
sedmem odstavku 30. člena, sedmem odstavku 31. člena, šestem odstavku 32. člena, petem 
odstavku 33. člena, šestem odstavku 34. člena, petem odstavku 35. člena, prvem odstavku 38. 
člena, petem odstavku 45. člena, šestem odstavku 46. člena, četrtem odstavku 47. člena, 
tretjem odstavku 48. člena, prvem in tretjem odstavku 49. člena, prvem odstavku 56. člena, 
prvem odstavku 57. člena, šestem odstavku 90. člena, sedmem odstavku 91. člena, petem 
odstavku 92. člena, četrtem odstavku 93. člena, sedmem odstavku 108. člena, četrtem 
odstavku 115. člena, devetem odstavku 116. člena, drugem odstavku 130. člena in prvem 
odstavku 141. člena se besedilo »priloge 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifranta vrst 
oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.

8. člen

V četrtem odstavku 28. člena, šestem odstavku 30. člena, četrtem odstavku 32. člena in tretjem 
odstavku 33. člena se besedilo »prilogo 6 te uredbe« nadomesti z besedilom »šifrantom vrst 
oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči«.

9. člen

V prvem odstavku 133. člena se za besedo »upravičencev« dodata vejica in besedilo »vključno 
s podatkom o prijavi travojedih živali za kontrolo, če upravičenci na KMG redijo travojede 
živali,«.

10. člen

Prvi odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Upravičenci do plačil za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe morajo v skladu s 13. 
členom Uredbe 808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 
2014–2020, izpolniti zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o viru sofinanciranja iz 
ukrepa, podukrepa ali operacije iz PRP 2014–2020.«.

11. člen

Priloga 6 se črta.
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12. člen

Priloga 14 se nadomesti z novo prilogo 14, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(končanje postopkov in prilagoditev obveznosti)

(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18).

(2) Ne glede na 158. člen Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 
84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se upravičencem, ki so prevzeli petletne obveznosti 
za izvajanje izbirne zahteve iz 34. člena, obvezne zahteve iz 90. člena in operacije iz 95. člena 
Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 
63/17, 68/17, 5/18 in 65/18), te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 
807/2014/EU za leto 2019 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti prilagodijo, če so v 
skladu s spremenjenim drugim odstavkom 19. člena uredbe.

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ___________________________
Ljubljana, __. ____ 2018

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Marjan Šarec,

predsednik

EVA 2018-2330-0098
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17
in 22/18):

10. člen
(izvedba ukrepov kmetijske politike)

Vlada v skladu s programskimi dokumenti sprejme predpise za izvedbo ukrepov kmetijske 
politike.

12. člen
(razvoj podeželja)

Za izvajanje ukrepov razvoja podeželja vlada določi:
 vrsto ukrepov, pogoje, upravičence, merila in postopke za uvedbo in izvajanje 

posameznega ukrepa razvoja podeželja;
 finančna sredstva, namenjena za posamezni ukrep razvoja podeželja.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 
16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18 in 65/18) se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 5. spremembe PRP 2014–2020 in 

sklicev na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;
 možnosti novih vstopov v operacijo ukrepa KOPOP »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi 

prenehanje reje« v obdobju 2019–2020;
 določbe, da se zmanjšanje površine pri ukrepu KOPOP zaradi spremembe seznama 

lokalnih sort iz priloge 12 uredbe ne šteje kot kršitev;
 spremembe načina izračuna nagiba;
 zahteve, da morajo organizacije za kontrolo in certificiranje ekološkega kmetovanja 

ministrstvu posredovati podatke o vključenosti travojedih živali v kontrolo;
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 določbe, da se obveznost označevanja vira sofinanciranja izvaja v skladu s predpisom, ki 
ureja označevanje;

 črtanja priloge 6;
 nove priloge 14, ki se dopolni s postopkom izračuna obtežbe za kopitarje;
 določbe, da upravičenci zaradi spremembe načina izračuna nagiba prevzete obveznosti 

lahko prilagodijo na nove pogoje.

Predlog uredbe vključuje tudi nekatere tehnične popravke.

Spremembe in dopolnitve so naslednje:

Popravek sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 5. spremembe PRP 2014–2020 in 
sklicev na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja

Ker se 5. sprememba PRP 2014–2020 nanaša tudi na ukrep razvoja podeželja iz uredbe, je 
treba urediti sklic na Sklep Evropske komisije, s katerim se odobri to spremembo, urediti pa je 
treba tudi sklice na spremembe EU predpisov, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja (spremembe
1. člena).

Možnost novih vstopov v operacijo ukrepa KOPOP »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi 
prenehanje reje«

Na podlagi 5. spremembe PRP 2014–2020 bodo v letih 2019 in 2020 spet mogoči novi vstopi v 
operacijo ukrepa KOPOP »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« (dopolnitev 
drugega odstavka 10. člena). S tem v zvezi je v uredbi treba urediti tudi možnost nadomestitve 
obstoječe obveznosti z novo obveznostjo (sprememba četrtega odstavka 15. člena).

Zmanjšanje površine pri ukrepu KOPOP

Zmanjšanje obsega površine med leti pri ukrepu KOPOP zaradi spremembe seznama lokalnih 
sort iz priloge 12 uredbe se ne šteje kot kršitev, če je bila zadevna sorta kmetijske rastline 
posejana ali posajena pred spremembo tega seznama (nov tretji odstavek 14. člena).

Sprememba načina izračuna nagiba

Z uredbo je zdaj določeno, da grafična evidenca strmin vsebuje podatke o površinah z nagibom 
50 odstotkov ali več. Nagib se izračuna na podlagi digitalnega modela višin 5 x 5 m, ki ga 
ministrstvu posreduje Geodetska uprava Republike Slovenije.

Ob spremembi koordinatnega sistema se bo spremenil tudi izračun nagibov in strmin z boljšimi 
podatki digitalnega modela reliefa 5 x 5 m, pridobljenega iz aerolaserskega skeniranja (LIDAR) 
v velikosti celice 1 x 1 m, ki je objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za 
okolje. Novost je treba urediti tudi v uredbi (sprememba drugega odstavka 19. člena).

S tem v zvezi je treba omogočiti upravičencem do plačil za zadevne zahteve ukrepa KOPOP, 
da prevzete obveznosti prilagodijo tem spremembam izračuna nagiba (prehodna določba v 
uredbi).

Podatki o vključenosti v kontrolo ekološkega kmetovanja

Zaradi potrebe pregledov izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje morajo organizacije za kontrolo 
in certificiranje poleg seznama upravičencev, ki so se prijavili v kontrolo, ministrstvu najpozneje 
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do 20. februarja tekočega leta posredovati tudi podatke o vključenosti travojedih živali, ki jih 
redijo ti upravičenci, v kontrolo (sprememba prvega odstavka 133. člena).

Obveznost označevanja vira sofinanciranja

Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o aktivnostih in viru sofinanciranj so zdaj 
opredeljene v navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz PRP 2014–2020. V prihodnje bo obveznost označevanja vira sofinanciranja urejena 
s predpisom (pravilnikom), ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020, zato je 
treba urediti sklic na ta predpis namesto na navodila (sprememba prvega odstavka 159. člena).

Priloga 6

Kmetijske rastline, za katere se lahko uveljavljajo plačila za vse ukrepe kmetijske politike so 
določene v Šifrantu vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči iz predpisa, ki ureja 
izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Priloga 6 za ukrepe KOPOP, ekološko 
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami povzema 
navedeni šifrant in vključuje kmetijske rastline, ki so za te ukrepe relevantne. Ob vsakokratni 
spremembi oziroma dopolnitvi šifranta je treba spremeniti tudi prilogo 6 uredbe. Zato se s 
spremembo uredbe priloga 6 črta in v zvezi s seznamom kmetijskih rastlin, ki so upravičene do 
podpore iz naslova prej omenjenih ukrepov, določi sklic na Šifrant vrst oziroma skupin 
kmetijskih rastlin ter pomoči iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče 
leto.

Priloga 14

Priloga 14 se nadomesti z novo prilogo 14 zaradi dopolnitve v zvezi s postopkom izračuna
obtežbe za kopitarje in določbo, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja podatke o številu posameznih kategorij kopitarjev prevzame iz Centralnega registra 
kopitarjev.

Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih finančnih 
sredstev, določenih s PRP 2014–2020. Finančne posledice v letu 2018 znašajo 48.297.669,04
EUR, v letu 2019 pa 75.236.012 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 
140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU v višini 75 % in 140022 Program razvoja 
podeželja – 14–20 – slovenska udeležba v višini 25 % na NRP 2330-15-0011 Površinski ukrepi 
PRP 14–20.
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