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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

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:
 dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo,
 mag. Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice,
 dr. Jože Ileršič, vodja Oddelka za sonaravno kmetijstvo in podnebne spremembe
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:
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 
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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, 65/18, 81/18, 
10/19, 76/19, 7/20 in 61/20) se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 spremembe roka za izdelavo hitrih talnih testov oziroma hitrih rastlinskih testov pri ukrepu 

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP);
 spremembe rokov v zvezi z izvajanjem ukrepa ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: 

ukrep EK);
 dopolnitev prilog 1 in 16.

Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo
nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).

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 2020 znašajo 30.303.781,56 evra, v letu 
2021 pa 89.057.930,55 evra. 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

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
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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 

(2020)
Znesek za 2021

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0011 
Površinski ukrepi 
PRP 14–20

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

22.727.836,17 63.229.010,10

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0011 
Površinski ukrepi 
PRP 14–20

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

7.575.945,39 25.828.920,45

SKUPAJ 30.303.781,56 89.057.930,55
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

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:
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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: 21. 4. 2020

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

slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zadružna zveza Slovenije

 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

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

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

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

S strani Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zveze kmetic Slovenije
Zadružne zveze Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, mnenja, predlogi in pripombe niso bile 
podane. Upoštevane niso bile pripombe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so v nasprotju s 
PRP 2014–2020.
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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 2020-2330-0062)

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) Vlada Republike Slovenije izdaja

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, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20 in 61/20) se v 27. členu za prvim 
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri obvezni zahtevi POZ_NMIN v letu 2020 
hitri talni testi oziroma hitri rastlinski testi na vsebnost nitratnega dušika za glavni posevek za 
kmetijske rastline iz sedmega odstavka tega člena izdelajo najpozneje do 15. avgusta 2020.«.

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v tretji alineji beseda »tretjega« 
nadomesti z besedo »četrtega«.

Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti do trinajsti odstavek.

2. člen

V 39. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri obvezni zahtevi HML_NMIN v letu 2020 
hitri talni testi na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh izdelajo najpozneje do 
15. avgusta 2020.«.

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v drugi alineji beseda 
»tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.

Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.

3. člen

V 133. členu se za triindvajsetim odstavkom dodajo novi štiriindvajseti do devetindvajseti
odstavek, ki se glasijo:
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»(24) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te uredbe 
organizacije za kontrolo in certificiranje za upravičence, ki so se prijavili oziroma obnovili prijavo 
v kontrolo najpozneje do 31. decembra 2019 in v letu 2020 kmetujejo v skladu s predpisi, ki 
urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, v evidenco 
pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil najpozneje do 
1. decembra 2020 vpisati podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo 
kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2020 skupaj s podatki o travojedih živalih po vrsti.«.

(25) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.

(26) Ne glede na določbo trinajstega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te 
uredbe organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020 
poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko čebelarjenje za leto 2020.

(27) Ne glede na določbo štirinajstega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka, 
skupaj s številom čebeljih družin, ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 
2020.

(28) Ne glede na določbo petnajstega odstavka tega člena morajo za namene izvajanja te 
uredbe organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvu najpozneje do 1. decembra 2020 
poslati seznam KMG, ki so pridobila certifikat za ekološko pridelavo semenskega materiala 
kmetijskih rastlin za leto 2020.

(29) Ne glede na določbo šestnajstega odstavka tega člena podatke iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo agenciji posreduje najpozneje do 31. decembra 2020.«.

4. člen

V prilogi 1 se v I. poglavju Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin 6. točka spremeni tako, da se 
glasi:

»6. huda naravna nesreča ali izjemna okoliščina, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;«.

5. člen

V prilogi 16 se v preglednici 2 pri zahtevi POZ_NMIN besedilo kršitve »Pri POZ_NMIN so 
predpisani hitri talni ali rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega leta.« spremeni tako, da se 
glasi »Pri POZ_NMIN so predpisani hitri talni ali rastlinski testi izdelani po 30. juniju tekočega 
leta oziroma v letu 2020 po 15. avgustu.«.

Pri zahtevi HML_NMIN se besedilo kršitve »Pri HML_NMIN so predpisane analize izdelane po 
30. juniju tekočega leta.« spremeni tako, da se glasi »Pri HML_NMIN so predpisane analize 
izdelane po 30. juniju tekočega leta oziroma v letu 2020 po 15. avgustu.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. ___________________________
Ljubljana, __. ____ 2020

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Janez Janša
predsednik

EVA 2020-2330-0062
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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 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, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20 in 61/20) se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 spremembe roka za izdelavo hitrih talnih testov oziroma hitrih rastlinskih testov pri ukrepu 

KOPOP;
 spremembe rokov v zvezi z izvajanjem ukrepa EK;
 dopolnitev prilog 1 in 16.

Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki 
je bila razglašena z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), in sicer:



10

Sprememba roka za izdelavo hitrih talnih testov oziroma hitrih rastlinskih testov pri ukrepu 
KOPOP

Pri zahtevah ukrepa KOPOP, ki se nanašajo na Nmin analize (POZ_NMIN in HML_NMIN), se 
za leto 2020 spremeni rok za izdelavo Nmin analiz s 30. junija na 15. avgust (dopolnitev 27. in 
39. člena).

Spremembe rokov v zvezi z izvajanjem ukrepa EK

Pri ukrepu EK se z uredbo spreminjajo roki za vpisovanje podatkov v evidenco pridelovalcev in 
predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil ter posredovanje podatkov o izvajanju 
ekološkega kmetovanja od organizacij za kontrolo in certificiranje Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ali ministrstva Agenciji Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (dopolnitev 133. člena).

Dopolnitev priloge 1

Priloga 1 se v I. poglavju Primeri višje sile ali izjemnih okoliščin dopolni glede izjemne 
okoliščine, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo.

Dopolnitev priloge 16

Zaradi spremembe roka za izdelavo Nmin analiz pri zahtevah ukrepa KOPOP POZ_NMIN in 
HML_NMIN se s to spremembo uskladi tudi obravnava kršitev pri teh dveh zahtevah.

Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih finančnih 
sredstev, določenih s PRP 2014–2020. Finančne posledice v letu 2020 znašajo 30.303.781,56
evra, v letu 2021 pa 89.057.930,55 evra. 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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