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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 11. 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 shemah 
neposrednih plačil in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                                
Stojan Tramte

                                                                                                   GENERALNI SEKRETAR
                                                                                   

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za okolje in prostor,
 Ministrstvo za javno upravo.

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:
 Simona Vrevc, v. d. generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo,
 mag. Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
Predpis spreminja izvajanje nekaterih neposrednih plačil za leto 2019 in naslednja leta. Na podlagi 
analize dosedanjega izvajanja in  predlogov, podanih s strani nekaterih nevladnih organizacij, ter 
pripombe revizije Evropske komisije se s predpisom uvedejo sledeče spremembe:
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1) Pri kmetijskih praksi zelene komponente »površine z ekološkim pomenom - praha z 
medonosnimi rastlinami« se razširi seznam medonosnih rastlin in spremenijo datumi za 
njihovo pridelavo.

2) Poveča se ovojnica za shemo osnovnega plačila.

3) Dopolnijo se pogoji za prejemanje plačila za mlade kmete

4) Pri podpori za zelenjadnice se spremeni obdobje pridelave zelenjadnic .

5) Zaradi poenostavitve se podaljša rok za oddajo vloge za umik iz sheme za male kmete.

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

naslednjih treh letih DA

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

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

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje 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

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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 (t) Znesek za t + 1
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Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-18-0023
»Neposredna plačila 
za koledarsko leto 
2018«

140029 
Neposredna 
plačila v 
kmetijstvu 
14-20-EU

135.141.000,00   0

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-18-0021
»Neposredna plačila«

140029 
Neposredna 
plačila v 
kmetijstvu 
14-20-EU

0 134.278.000,00

SKUPAJ 135.141.000,00 134.278.000,00   

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

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
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sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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: NE
Gradivo je bilo objavljeno na E-demokraciji 16.11.2018.
Predlog sprememb je bil predstavljen in prediskutiran z nevladnimi organizacijami dne 28. 6. 2018,
27. 11. 2018 in 8.1.2019 ter dodatno z Zvezo slovenske podeželske mladine dne 10.1.2019. 
Spremembe pri podpori za zelenjadnice so se usklajevale tudi s strokovnim odborom KGZS za 
vrtnarstvo dne 12. 4. 2018, 4. 6. 2018, 20. 6. 2018 in 27. 6. 2018 ter 2. 7. 2018. Pripombe so bile
upoštevane.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
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                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica



PREDLOG 
       (EVA 2018-2330-0103)

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

1. člen

V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 
84/16, 23/17 in 5/18) se v 1. členu 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:

»2.     Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske 
politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z  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 nadaljnjem besedilu: Uredba 
1307/2013/EU);
3.    Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom 
v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni 
uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z 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 
nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);«.

5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:

»5.   Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 16. junija 2014 o določitvi pravil za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 
20. 6. 2014, str. 74), 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), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 641/2014/EU);
6.  Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 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. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z 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. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);«.

2. člen

V 2. členu se 16. točka spremeni tako, da se glasi:
»16. praha je neobdelano orno zemljišče, na katerem je treba v tekočem letu izvesti katerikoli 
agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov v skladu z drugo alinejo 8. točke tega 
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člena. Če je to zemljišče prijavljeno za zagotavljanje površine z ekološkim pomenom kot praha 
oziroma praha za medonosne rastline v skladu s prvo ali četrto alinejo drugega odstavka 22. 
člena te uredbe, veljajo za to zemljišče tudi zahteve iz 22. člena te uredbe;«.

18. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»18. medonosne rastline so sončnica, lan, ajda, facelija, bela gorjušica in oljna redkev.«.

3. člen

V 4. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »ter za leto 2018 in naslednja leta do 
54,97 %« nadomesti z vejico in besedilom »za leto 2018 do 54,97 % ter za leto 2019 in 
naslednja leta do 56,02 %«.

4. člen

V 8.a členu se v drugem odstavku za besedilom »leto 2018« doda besedilo »in 3 % za leto 
2019«.

5. člen

V 22. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zemljišče v prahi za medonosne rastline, kar pomeni, da je vsaj od 1. maja do 31. 
oktobra tekočega leta prisotna facelija ali ajda oziroma je vsaj od 15. aprila do 15. oktobra
tekočega leta prisotna sončnica, lan, bela gorjušica ali oljna redkev. Prisotna je lahko mešanica 
medonosnih rastlin ali mešanica medonosne rastline ali medonosnih rastlin in drugih kmetijskih 
rastlin, če je medonosne rastline ali medonosnih rastlin več kot 50 % vzniklih rastlin in če se 
upošteva obdobje iz te alineje za tisto medonosno rastlino, ki je v mešanici v največjem deležu.
V obdobju iz te alineje ni dovoljeno spravilo medonosne rastline ali medonosnih rastlin. 
Mulčenje ali košnja brez spravila je dovoljena le, če se nato zagotovi ponovna prisotnost
medonosne rastline ali medonosnih rastlin.«.

6. člen

V 24. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki samostojnega podjetnika posameznika
ali v obliki fizične osebe, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vpisana v 
centralni register prebivalstva, se kot prva vzpostavitev kmetijskega gospodarstva iz točke (a)
drugega odstavka 50. člena Uredbe 1307/2013/EU šteje prvi vpis fizične osebe, ki je samostojni 
podjetnik posameznik, ali fizične osebe, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je 
vpisana v centralni register prebivalstva, kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG.«.

Za tretjim odstavkov se dodajo novi četrti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije, se za plačilo za mladega kmeta 
uporabljajo določbe 49. in 50. člena Uredbe 639/2014/EU, razen prvega a odstavka 49. člena 
Uredbe 639/2014/EU. Kot prva vzpostavitev kmetijskega gospodarstva iz točke (a) drugega 
odstavka 50. člena Uredbe 1307/2013/EU se šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetije v 
RKG, ki v skladu s točko (b) prvega pododstavka prvega odstavka 49. člena Uredbe 
639/2014/EU nad kmetijo izvaja učinkovit in dolgotrajni nadzor v smislu odločitev, povezanih z 
upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji. 

(5) Šteje se, da nosilec kmetije izvaja učinkovit in dolgotrajni nadzor nad kmetijo iz prejšnjega 
odstavka, če: 
- je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z 
upravljanjem oziroma vodenjem kmetije,
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- je nosilec kmetije do najmanj 30. maja leta, ki sledi letu, za katero je oddal vlogo za izplačilo
plačila za mlade kmete,
- ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za kmetijske površine kmetijskega gospodarstva, 
ki so vpisane v RKG, pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik ali ima za uporabo kmetijskih 
zemljišč soglasje lastnika zemljišč, če je nosilec pravic, obveznosti in sankcij, ki se nanašajo na 
sheme neposrednih plačil, in če se sredstva iz naslova neposrednih plačil nakazujejo le na 
njegov transakcijski račun.

(6) Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo:
1. v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka: izpolnjen obrazec »Izjava o odgovornosti in
upravljanju kmetije« iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: izjava), ki jo
izpolnijo in podpišejo nosilec kmetije in polnoletni člani kmetije, ki so vpisani v RKG na dan
vložitve zbirne vloge za tekoče leto in jo posredujejo agenciji v skladu s predpisom, ki ureja 
izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2. v primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka: vpis v RKG;
3. v primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka: podatki iz RKG.

(7) Ne glede na prvo alinejo petega odstavka tega člena se šteje, da je nosilec kmetije
odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z 
upravljanjem oziroma vodenjem kmetije, če izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
- če je upravičen do sredstev v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za 
zagon dejavnosti za mlade kmete, kar izkazuje z izdano odločbo o pravici do sredstev;
- če za tekoče leto za primarno kmetijsko proizvodnjo vodi na svoje ime knjigovodstvo za 
davčne namene.

(8) Ne glede na četrti odstavek tega člena nosilec kmetije ni upravičen do plačila za mlade 
kmete, če je eden izmed prejšnjih nosilcev kmetije že prejel plačilo za mlade kmete.«.

7. člen

V 37. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi: 

» - ima na površini, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, eno ali več vrst zelenjadnic s 
povprečno gostoto setve ali sajenja prisotno najmanj 60 dni, nepretrgoma ali v največ dveh 
delih, v obdobju od datuma oddaje zbirne vloge za tekoče leto v skladu s predpisom, ki ureja 
izvedbo ukrepov kmetijske politike, do 15. oktobra tekočega leta;«.

V drugem odstavku se za besedo »bučke« doda besedilo »(jedilne)«, za besedo »buča« se 
doda besedilo »(jedilna)«, besedilo »sladka koruza« pa se nadomesti z besedilom »redkev
(razen oljna redkev)«.

Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen hkrati do podpore za zelenjadnice in do 
podpore za strna žita za isto kmetijsko površino za tekoče leto.

(5) Prisotnost zelenjadnic iz druge alineje prvega odstavka tega člena pomeni posejano ali 
posajeno zelenjadnico. Šteje se, da se prisotnost zelenjadnice zaključi z datumom začetka 
spravila zelenjadnice, če se pobira kot celotna rastlina, oziroma z datumom zaključka spravila, 
če se pobira le del zelenjadnice ali plodov in je zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti.
Če je setev ali sajenje opravljeno pred datumom oddaje zbirne vloge za tekoče leto, se 60-
dnevno obdobje prisotnosti iz druge alineje prvega odstavka tega člena začne šteti z datumom
oddaje zbirne vloge za tekoče leto. Če se 60-dnevno obdobje prisotnosti iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena zagotavlja v dveh delih, je rok setve ali sajenja zelenjadnice za drugi del 
obdobja za uveljavljanje podpore za tekoče leto 30. september tekočega leta.«.

Šesti odstavek se črta.

8. člen
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V 42. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko od 25. februarja 2019 naprej nosilec kmetijskega 
gospodarstva izstopi iz sheme, če to sporoči agenciji ob oddaji zbirne vloge najpozneje do roka 
za oddajo zbirne vloge za leto, v katerem ne želi sodelovati v shemi za male kmete, v skladu s 
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.

9. člen

Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(končanje postopkov)

(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 
13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18), se končajo v skladu z Uredbo o shemah 
neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 5/18).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki v zvezi z izstopi iz sheme za male kmete končajo 
v skladu z novim četrtim odstavkom 42. člena uredbe.

(3) Nosilec kmetije, ki se je vzpostavil kot mladi kmet med leti 2014 in 2018 v skladu z Uredbo o 
shemah neposrednih plač (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17 in 
5/18), lahko plačilo za mlade kmete uveljavlja do vključno petega leta po prvi vzpostavitvi v 
skladu z Uredbo o shemah neposrednih plač (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 
36/16, 84/16, 23/17 in 5/18), če je izpolnjen pogoj o učinkovitem in dolgoročnem nadzoru iz 
spremenjenega 24. člena uredbe.

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-287/2018
Ljubljana, dne 07. 02. 2019
EVA 2018-2330-0103

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec
predsednik
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PRILOGA:

»Priloga 3: Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije

  REPUBLIKA SLOVENIJA                                   
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

IZJAVA O ODGOVORNOSTI IN UPRAVLJANJU KMETIJE

v primeru vloge za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve mladim kmetom in/ali 
vloge za izplačilo plačila za mlade kmete

Nosilec kmetije
(mladi kmet)
Ime in priimek

Naslov nosilca

KMG-MID

Spodaj navedeni in podpisani polnoletni člani kmetije potrjujemo, da je 
________________________________________ (mladi kmet) od dne

, ko je postal nosilec kmetije,

odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z 
upravljanjem kmetije, v skladu s točko (b) prvega pododstavka prvega odstavka 49. člena 
Uredbe 639/2014/EU in 24. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil.

Spodaj navedeni in podpisani polnoletni člani kmetije in nosilec kmetije (mladi kmet) izjavljamo, 
da so vsi vneseni opisni podatki resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzemamo 
kazensko in materialno odgovornost.

Seznam polnoletnih članov kmetije (vključno z nosilcem kmetije)

Zaporedna 
številka

Ime in priimek Davčna številka Podpis in datum 
podpisa

1 (nosilec kmetije
- mladi kmet) 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

dan . mesec . leto
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13
14
15
«.

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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

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

1. člen:
Zaradi sprememb uredb EU je treba ažurirati 1. člen uredbe o shemah neposrednih plačil.

2. in 4. člen (opredelitve in površina z ekološkim pomenom v obliki prahe za medonosne 
rastline):
Pri opredelitvi izraza »praha« se poenostavi besedilo, ki pojasnjuje dodatna pravila, ki veljajo, 
če je zemljišče v prahi prijavljeno za namen površin z ekološkim pomenom kot praha ali kot 
praha za medonosne rastline.

Podatki AKTRP o uveljavljanju prahe z medonosnimi rastlinami iz zajema zbirnih vlog za leto 
2018 kažejo, da se zaradi pogoja obvezne prisotnosti v obdobju od 1. 5. do 31. 10. ter pogoja 
obveznega podoravanja po obdobju obvezne prisotnosti, malo kmetov odloča za to vrsto PEP, 
čeprav je pretvorbeni faktor 1,5. 

Da bi povečali zanimanje kmetov za praho za medonosne rastline, se datumi obvezne 
prisotnosti medonosnih rastlin za lan in sončnice prestavijo na od 15. aprila do 15. oktobra ter 
se tako tudi kmetom, ki so vključeni v operacije KOPOP, omogoči vzpostavitev prahe z 
medonosnimi rastlinami za namen PEP. Za facelijo in ajdo pa ostaja obdobje nespremenjeno, 
od 1. maja do 31. oktobra.

Seznam medonosnih rastlin se razširi z belo gorjušico in oljno redkvijo ter mešanicami več 
medonosnih rastlin s seznama ali mešanice z drugimi kmetijskim rastlinami pod pogojem, da je 
več kot 50 % vzniklih rastlin medonosnih rastlin s seznama. Prisotnost je treba zagotoviti v 
obdobju od 15. 4. do 15. 10. tekočega leta.  

Znotraj predpisanega obdobja šestih mesecev se za medonosne rastline dovoli tudi mulčenje ali 
košnja brez spravila pod pogojem, da nato izvede ponovna setev medonosnih rastlin

3. in 4. člen (povečanje ovojnice za shemo osnovnega plačila (SOP): 

Ovojnica SOP za leto 2019 se dodatno poveča na podlagi 3 % (namesto dosedanjih 1,5 %), 
posledično se delež ovojnice SOP spremeni in znaša 56,02 %. Tako se bo dejansko v celoti 
izkoristila razpoložljiva nacionalna ovojnica za neposredna plačila za posamezno leto, bo pa to 
zahteven obračunski postopek in izplačilo v dveh obrokih v skladu s 75. členom Uredbe 
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1306/2013/EU bo zagotovilo pravilno izvedbo. Skoraj vse druge države članice uporabljajo
največjo možno stopnjo (3 %) za to namerno povečanje ovojnice za SOP v skladu z drugim 
odstavkom 22. člena Uredbe (EU) 1307/2013. 

6. člen (mladi kmetje), Priloga 3:

Za proizvodno nevezana neposredna plačila (vse sheme razen proizvodno nevezanih podpor) 
je avgusta 2018 potekala revizija Evropske komisije (EK), Slovenija pa je prejela pripombe 
7. 12. 2018. Ena izmed pripomb se nanaša na plačila za mlade kmete in dodelitev plačilnih 
pravic mladim kmetom iz nacionalne rezerve, konkretno glede skladnosti s pravili iz točke (b) 
prvega odstavka 49. člena v delegirani uredbi EK 639/2014/EU. Za prejemanje neposrednih 
plačil je definicija kmeta v Uredbi 1307/2013/EU bolj »odprta«, torej v primeru združenja fizičnih 
oseb (npr. kmetija) zahteva, da ta subjekt izvaja kmetijsko dejavnost in ima kmetijska zemljišča 
v ta namen na voljo. Če pa tak subjekt želi prejeti plačilo za mlade kmete (ali pa prejeti plačilne 
pravice za mlade kmete in nacionalne rezerve), pa člen 50. člen oz. točka (b) prvega odstavka 
49. člena za subjekte, kadar so v njih fizične osebe starejše od 40 let, ki so udeležene v kapitalu 
in v upravljanju, zahteva, da oseba mlajša od 40 let (prvič) sodeluje v upravljanju in v kapitalu 
na način, da ima učinkovit (dejanski) in dolgoročni nadzor. Pri tem je poudarek na upravljanju in 
sicer, da mora biti mladi kmet v takem položaju, da vsaj blokira odločitve, s katerimi se ne 
strinja. 

Da bi za subvencijsko leto 2019 zagotovili večjo skladnost z zahtevami iz točke (b) prvega 
odstavka 49. člena v delegirani uredbi EK 639/2014/EU, je treba dopolniti uredbo. Tako kot do 
sedaj se bo pri (družinskih) kmetijah štelo, da je fizična oseba prvič vzpostavljena kot mlad
kmet, če se je v obdobju petih let pred letom prve oddaje zbirne vloge prvič vpisala kot nosilec 
kmetije v RKG, doda pa se zahteva o njegovem učinkovitem in dolgoročnem nadzoru nad
kmetijo. Slednje je po novem opredeljeno v uredbi. Konkretno za subvencijsko leto 2019 to 
pomeni, da je fizična oseba v obdobju 2014 – 2019 postala prvič nosilec kmetije in ima ob 
oddaji zbirne vloge za leto 2019 dokazila, ko kot nosilec kmetije prvič odda zbirno vlogo z vlogo 
za osnovno plačilo (plačilne pravice), ni starejša od 40 let. 

Eno izmed dokazil je izjava, ki je v novi prilogi (priloga 3). Namesto vseh opredeljenih dokazil se 
lahko kot dokazilo šteje odločba o pravici do sredstev za mladega prevzemnika v okviru razvoja 
podeželja ali vodenje knjigovodstva. Ustrezno se dopolni tudi prehodna določba.

7. člen (podpora za zelenjadnice):

Pri shemah proizvodno vezanih pomoči se spremenijo določeni pogoji upravičenosti pri podpori 
za zelenjadnice, da bi se tako bolje upoštevala tehnologijo pridelave zelenjadnic. Kljub 
spremembi nekaterih pogojev upravičenosti z letom 2017 (krajše obdobje minimalne obvezne 
prisotnosti ipd.) še vedno dobivamo s pripombe, da pri pogojih ni upoštevana tehnologija
pridelave zelenjadnic na celotnem območju Slovenije. Da je treba nekaj spremeniti izhaja tudi iz 
dejstva, da ima shema veliko stopnjo napake ugotovljene s kontrolami na kraju samem, 
posledično pa Evropska komisija  v odzivu na poročilo certifikacijskega organa o subvencijskem 
letu 2016 zahteva korektivne ukrepe. Pri tem se z neizpolnjevanjem pogojev  in posledično 
ugotovljenimi kršitvami na kraju samem spoprijemajo predvsem tržni pridelovalci zelenjadnic. 

Zato se za leto 2019 in naprej izvajanje sheme nadaljuje, vendar s sledečimi spremembami 
pogojev upravičenosti:

 Od datuma oddaje zbirne vloge za tekoče leto do 15. 10. tekočega leta morajo 
vlagatelji pridelovati (prisotnost rastlin, kar pomeni od setve do začetka spravila
zelenjadnice, če se pobira kot celotna rastlina, oziroma z datumom zaključka 
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spravila, če se pobira le del zelenjadnice ali plodov in je zelenjadnica še vedno v fazi 
tehnološke zrelosti) eno ali več zelenjadnic najmanj 60 dni, ki so lahko razdeljeni v
največ dva dela. 

o Prijava: Ob oddaji zbirne vloge (ZV) vlagatelj poda zahtevek za izplačilo. 
Glede na predpisano število obdobij in čas pridelave zelenjave vlagatelj 
obvezno sporoča stanje pridelave (ta aplikacija je del ZV): v aplikacijo vpiše 
podatek o datumu setve, datum spravila, vrsto zelenjave, na katerem bloku 
je in površino, podrobnosti bodo opredeljene v tako imenovani uredbi IAKS 
za leto 2019;

o Kontrola na kraju samem se izvede znotraj obdobja (dnevi pridelave 
zelenjadnic, ki jih vlagatelj vpiše oziroma prijavi v aplikacijo): če v času 
kontrole v obdobju, v katerem je vlagatelj napovedal pridelavo, ni prisotne 
zelenjadnice, gre za čezmerno prijavo; ko se v okviru kontrole na kraju 
samem napove prihod na kmetijo, v aplikaciji ni več možno spreminjat 
podatkov o pridelavi zelenjave, kontrola je možna znotraj vsakega dela oz. 
obdobja 60 dni.

 Vlagatelj ni upravičen do podpore za zelenjadnice in hkrati do podpore za strna žita 
za isto kmetijsko površino za tekoče leto.

Seznam upravičenih zelenjadnic se črtajo zelenjadnice, ki so lahko tudi poljščine, med drugim 
tudi zaradi izrazitega povečanja površin, in sicer sladka koruza, medtem ko se pri vrtni buči in 
navadni buči (Cucurbita maxima) dopolni naziv, zato da je jasno, da so kot upravičene do 
podpore štejejo le jedilne buče, ne pa krmne. Doda se »redkev (razen oljna redkev)«.

8. člen: sprememba roka za oddajo vloge za umik iz sheme malih kmetov

Da bi poenostavili oddajo vloge za vlagatelje in zmanjšali napake na shemi za male kmete se 
rok za vlogo za umik iz sheme prestavi na poznejši termin, in sicer iz 2. januarja leta, v katerem 
ne želi več biti vključen v shemo za male kmete, na datum oddaje zbirne vloge za tekoče leto,
kar je za leto 2019 najpozneje do 6.5.2019.
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