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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu -
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ……… seji ………….. sprejela naslednji ...

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih 
dogodkih v kmetijstvu in ho objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                   Mag. Janja Garvas Hočevar

                                                                                    v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance Republike Slovenije,,
- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

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:
- Maša Žagar, p.p. generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
- Hermina Oberstar, vodja Sektorja za horizontalne vsebine v kmetijstvu.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
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Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, 
pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih 
gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.

S predlogom dopolnitve Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19) se uvaja elektronski vnos vlog za izvedbo 
javnih razpisov iz naslova ukrepov iz uredbe, s čimer se zmanjšujejo upravne ovire.

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

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice DA
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.)
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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

SKUPAJ
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 



4

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 
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.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 5. 3. 2021
V razpravo so bili vključeni: 

- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti.

Upoštevani so bili:
- niso bili upoštevani.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije nasprotuje predlogu uredbe, ker le ta omogoča vlaganje vlog 
le v elektronski obliki ne pa tudi v fizični obliki in sicer zaradi specifičnih lastnosti kmetov in kmetic 
neustrezen. Kot razlog so navedli nepokritost z internetnim signalom, težave s specifičnim znanjem, 
ki ga zahteva elektronsko vlaganje vlog, da ne razpolagajo vsi kmetje s certifikati in programskimi 
komponentami za izvedbo kvalificiranega elektronskega podpisa.

Obrazložitev: 
Vloge za javna razpisa, ki se izvajata na podlagi uredbe, so administrativno nezahtevne, na javne 
razpise se prijavi malo število vlagateljev (približno 90/leto), vlagatelji pa imajo tudi možnost, da jim 
vlogo pripravijo svetovalci pri Javni službi kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornice 
Sloveniji. V tem primeru, kmetom ni potrebno razpolagati z internetnim znanjem niti ni potrebno imeti 
dostopa do interneta. Razlog za uvedbo elektronskega vlaganja vlog je ravno zmanjšanje 
administrativnih bremen za vlagatelja. Prav tako imajo vlagatelji možnost le elektronskega vnosa vlog 
na vseh ukrepih Programa razvoja podeželja kakor tudi pri vnosu podatkov za dodajo zbirne vloge. 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na ta način postopoma prehaja na digitalizacijo 
vlog na vseh področjih kmetijstva.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                           Dr. Jože Podgoršek
                                                    minister



PREDLOG
(EVA) 2021-2330-0045

Na podlagi 10., 12. in 23. 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 dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

1. člen

V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 
32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19) se v 13. členu za tretjim odstavkom dodajo novi četrti
do osmi odstavek, ki se glasijo:

»(4) Ne glede na drugi in tretji dostavek tega člena se vloge za ukrepe iz 6. in 9. člena te uredbe 
izpolnijo in vložijo na agencijo v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim 
podpisom, v roku, opredeljenem v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.

(5) Vloge iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim 
podpisom.

(6) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog iz četrtega odstavka tega člena
agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se 
vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije
prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev 
vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v 
informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

(7) Če vlogo iz četrtega odstavka tega člena vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se 
pred elektronsko vložitvijo vloge, registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri 
vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S 
podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost 
vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem 
ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(8) Kot sredstvo elektronske identifikacije iz šestega odstavka tega člena se šteje sredstvo 
elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske 
identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s 
predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.

Dosedanji četrti do šesti odstavek, postanejo deveti do enajsti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-134/2021
Ljubljana, 
EVA 2021-2330-0045

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD
Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo odloka)

10., 12. in 23. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Kratek povzetek gradiva: 

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu določa ukrepe, vlagatelje, 
upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega 
položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti 
slovenskega podeželja.

S predlogom dopolnitve Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19) se uvaja elektronski vnos vlog za 
izvedbo javnih razpisov iz naslova ukrepov iz uredbe, s čimer se zmanjšujejo upravne ovire.

Finančne posledice:
Ni finančnih posledic
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