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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 
osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov 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, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) je Vlada Republike 
Slovenije na __. seji __. __. 2022 pod točko __ sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA

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:
– Branko Ravnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo,
– Andrej Hafner, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu,
– mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja.
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:
Predlagane spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na izvajanje podukrepa 4.1 
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v okviru Programa razvoja podeželje 2014-



2020, in sicer se:
– med vrste naložb, ki se lahko izvajajo kot kolektivne naložbe, dodajajo tudi naložbe 

v ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo (ureditev hlevov ali nakup 
pripadajoče opreme, ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje 
živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo ali nakup pripadajoče opreme, nakup 
tovornih vozil z opremo za dostavo in ohranjanje kakovosti kmetijskih proizvodov);

– omogoča, da se naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih 
pridelkov (stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, krompirja in čebule, 
buč, hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, stroji za spravilo 
zelenjadnic) lahko izvajajo tudi kot individualne naložbe;

– za nakup kmetijske mehanizacije, s samostojnim pogonom, ali za nakup kmetijske 
mehanizacije in opreme za transport, obdelavo tal, gnojenje, setev in sajenje, nego, 
varstvo rastlin, spravilo krme s travinja ter za obiranje sadja, oljk, grozdja in 
zelenjave zahteva glede PKP, ki jih mora imeti upravičenec v uporabi, spreminja z 
najmanj 40 ha na najmanj 20 ha oziroma iz najmanj 100 ha na najmanj 80 ha, če
gre za nakup kmetijske mehanizacije in opreme za spravilo žita, koruze in 
krompirja;

– pri omejitvi, da lahko upravičenec kandidira za investicijo v največ tri pogonske 
stroje, dodaja, da morajo ti imeti različen namen;

– dodajata dva pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev. Prvi pogoj se nanaša 
na naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih, pri čemer mora 
upravičenec pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
zahtevku za izplačilo sredstev prilož i t i  pogodbo o  uporab i  s is tema z  
elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, pogodba pa se mora 
glasiti na upravičenca (enak pogoj je dodan tudi pri podukrepu 4.2). Drugi pogoj se 
nanaša na zbirne centre za živali, ki morajo biti ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev vpisani v register zbirališč pri Upravi Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pravilnikom, ki ureja o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi;

– odpravlja pomanjkljivost, ki je nastala z zadnjo novelo uredbe. Spreminja se višina
prihodka, ki ga mora upravičenec doseči v prvem koledarskem letu po zadnjem 
izplačilu sredstev, kadar gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Druge predlagane spremembe so nomotehnične narave.
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 DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



Izvajanje PRP 2014–2020 se na podlagi Uredbe 2020/2220/EU podaljšuje za dve leti. V 
skladu s to uredbo so bila Sloveniji dodeljena dodatna sredstva EU za razvoj podeželja 
iz EKSRP, in sicer 134.545.025 evrov za leto 2021 in 110.170.192 evrov za leto 2022. 
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320) določa skupna pravila, ki se uporabljajo za sredstva 
EKSRP, in se torej uporabljajo tudi v programskih letih 2021 in 2022. 



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 

proračunsk
e postavke

Znesek za tekoče 
leto (2022)

Znesek za t + 1 
(2023)

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0017 
M04 »Naložbe 
v fizična 
sredstva«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

38.608.330,86 EUR 47.770.257,11 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0017 
M04 »Naložbe 
v fizična 
sredstva«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

11.900.026,96 EUR 15.923.419,03 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0017 
M04 »Naložbe 
v fizična 
sredstva«

221062 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
EURI - EU

10.581.889,90 EUR 25.573.315,60 EUR



Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0028 
»Gozdarska 
mehanizacija, 
oprema za 
sečnjo in 
spravilo lesa«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

4.125.000,00 EUR 3.750.000,00 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0028 
»Gozdarska 
mehanizacija, 
oprema za 
sečnjo in 
spravilo lesa«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

1.875.000,00 EUR 1.250.00,00 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0029 
»Oprema za 
lesno-
predelovalne 
obrate«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

1.874.991,00 EUR 1.500.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0029 
»Oprema za 
lesno-
predelovalne 
obrate«

140022
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

1.050.303,90 EUR 500.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0018 
M06 »Razvoj 
kmetij in 
kmetijskih 
podjetij«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

3.375.000,00 EUR 3.375.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0018 
M06 »Razvoj 
kmetij in 
kmetijskih 
podjetij«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

1.125.000,00 EUR 1.125.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0018 
M06 »Razvoj 
kmetij in 
kmetijskih 
podjetij«

221062 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
EURI - EU

1.700.000,00 EUR 5.800.000,00 EUR

SKUPAJ 76.215.542,62 EUR 107.866.991,75 EUR
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunsk
e postavke

Znesek za tekoče 
leto (2021)

Znesek za t + 1 
(2022)



Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0017 
M04 »Naložbe 
v fizična 
sredstva«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

24.715.767,00 EUR 27.073.934,86 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0017 
M04 »Naložbe 
v fizična 
sredstva«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

8.238.589,00 EUR 8.715.269,96 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0028 
»Gozdarska 
mehanizacija, 
oprema za 
sečnjo in 
spravilo lesa«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

1.570.267,50 EUR 2.625.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0028 
»Gozdarska 
mehanizacija, 
oprema za 
sečnjo in 
spravilo lesa«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

523.422,50 EUR 875.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0029 
»Oprema za 
lesno-
predelovalne 
obrate«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

1.431.595,50 EUR 1.500.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-17-0029 
»Oprema za 
lesno-
predelovalne 
obrate«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska
udeležba

477.198,50 EUR 500.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0018 
M06 »Razvoj 
kmetij in 
kmetijskih 
podjetij«

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU

750.000,00 EUR 3.375.000 EUR

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-15-0018 
M06 »Razvoj 
kmetij in 
kmetijskih 
podjetij«

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

250.000,00 EUR 1.125.000 EUR

SKUPAJ 37.956.840,00 EUR 45.789.204,82 EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunsk
e 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
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:



/
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: 
 Združenju občin Slovenije ZOS: 
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 

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 na e-demokraciji: 15. 11. 2021

V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predloge, pripombe so podali: Ni bilo podanih pripomb, mnenj in predlogov.

Upoštevani so bili: /

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 2021-2330-0113)

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, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 

podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020

1. člen

V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 
66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21) se v 5. členu v prvem 
odstavku v 10. točki za besedo »naložbe« doda besedilo »v ureditev zbirnih centrov za živali s 
pripadajočo opremo (ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev objektov in 
nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, ureditev skladišč za krmo oziroma 
nakup pripadajoče opreme, nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja 
kvalitete kmetijskih proizvodov), ter naložbe«.

V tretjem odstavku se za besedilom »1. do 9. točke« doda besedilo »in 11. točke«, besedilo »in 
11.« pa se črta.

2. člen

V 13. členu se v prvem odstavku v:
– 2. točki v prvi alineji besedilo »40 ha« povsod nadomesti z besedilom »20 ha«, v drugi alineji 
pa se povsod besedilo »100 ha« nadomesti z besedilom »80 ha«;
– 5. točki besedilo »trimestne številke iz kataloga stroškov iz prvega odstavka 95. člena te 
uredbe« nadomesti z besedilom »dvomestne številke iz priloge 2 Pravilnika o seznamu 
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 
(Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o katalogu stroškov)«;
– 8. točki za besedo »stroje« doda besedilo »za različen namen, pri čemer mora biti vsak 
pogonski stroj uvrščen v različno zaporedno dvomestno številko iz priloge 2 Pravilnika o 
katalogu stroškov«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe 1. točke in 4. do 7. točke prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če 
upravičenec kandidira za nakup kmetijske mehanizacije iz 11. točke prvega odstavka 5. člena te 
uredbe.«.

3. člen



V 26. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in dodata novi, 
četrta in peta alineja, ki se glasita:
»– predložiti pogodbo o uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja 
energetiko, če gre za naložbo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, pri čemer se 
mora pogodba glasiti na upravičenca,
– imeti zbirni center za živali vpisan v register zbirališč pri UVHVVR v skladu s predpisom, ki 
ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi.«.

4. člen

V 27. členu se v prvem odstavku 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, mora kmetijsko 
gospodarstvo v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova kmetijske 
dejavnosti ustvariti letni prihodek, v višini najmanj:
– ene letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM, če je 
kmetijsko gospodarstvo v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis izkazovalo 
prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 eurov in nižji od ene bruto minimalne plače 
na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM,
– 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM, če je kmetijsko 
gospodarstvo v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis izkazovalo prihodek iz 
poslovanja, ki je enak ali višji od ene in nižji od 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji na PDM;«.

Za 15. točko se doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, se letni prihodek iz prejšnje 
točke ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. 
decembra, pri čemer se upošteva izkaz poslovnega izida oziroma standardni rezultati FADN za 
prvo koledarsko leto po zadnjem izplačilu sredstev. Če upravičenec ne vodi knjigovodstva, se 
letni prihodek ugotavlja na podlagi pokritja, opredeljenega v prilogi 5 te uredbe, pri čemer se 
upoštevajo podatki iz zbirne vloge, vložene v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 
sredstev;«.

Dosedanji 16. in 17. točka postaneta 17. in 18. točka.

5. člen

V 28.a členu se v prvem odstavku v:
– napovednem stavku za besedo »namenjena« doda beseda »individualnim«;
– 2. točki črta besedilo »v ureditev hleva«.

6. člen

V 28.g členu se za besedo »tretje« dodata vejica in besedilo »četrte in pete«. 

7. člen

V 28.h členu se v prvem odstavku 7. točka spremeni tako, da se glasi:



»7. če gre za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, mora kmetijsko gospodarstvo 
v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti 
letni prihodek v skladu s 15. in 16. točko prvega odstavka 27. člena te uredbe;«.

8. člen

V 38. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod d), 2. točki pod e) in 3. točki pod e) za drugo
alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– ohranjanje objektov kulturne dediščine,«. 

9. člen

V 39. členu se v prvem odstavku na koncu sedme alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, 
osma alineja, ki se glasi:
»– pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov mora upravičenec zahtevku 
za izplačilo sredstev priložiti pogodbo o uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu z 
zakonom, ki ureja energetiko, pri čemer se mora pogodba glasiti na upravičenca.«.

10. člen

V 93.a členu se v prvem odstavku besedilo »46/14 – ZON-C in 60/17« nadomesti z besedilom 
»46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20«.

V tretjem odstavku se v:
– prvi in drugi alineji besedilo »4., 14. in 15. točke« nadomesti z besedilom »4., 6., 14. in 15. 
točke«;
– peti alineji besedilo »5., 12., 13., 14., 15. in 17. točke« nadomesti z besedilom »5., 6., 12., 13., 
14., 15. in 17. točke«.

11. člen

V prilogi 2 se v poglavju B. v:
– osmem odstavku besedilo »16. točke « nadomesti z besedilom »17. točke«;
– devetem odstavku besedilo »17. točke« nadomesti z besedilom »18. točke«.

12. člen

V prilogi 10 se v 5. točki za besedo »odpadkov« doda besedilo »oziroma uporaba trajnostne in 
okolju prijazne embalaže, ki nadomešča plastično embalažo«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(končanje postopkov)



(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 
152/20 in 121/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva 
in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 
152/20 in 121/21).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloge, vložene na 18. javni razpis za podukrep 4.1: 
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje 
splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih 
gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 125/21), na 19. javni razpis za 
podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe 
za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 125/21), na 20. javni 
razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: 
Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene 
prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih (Uradni list RS, 
št. 167/21), na 21. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 
za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih 
gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane (Uradni list RS, št. 167/21) na 22. 
javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi (Uradni list RS, št. 196/21), na 23. javni 
razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: 
Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21), in na
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev 
na področju zaščite rejnih živali (Uradni list RS, št. 202/21), obravnavajo v skladu s 
spremenjeno 15. in novo 16. točko prvega odstavka 27. člena uredbe.

14. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-674/2021
Ljubljana, dne…
EVA 2021-2330-0113

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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

Pravne podlage za Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 

osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 

mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020 so:

– 17., 19. in 26. člen Uredbe 1305/2013/EU,

– 10., 12. in 22. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –

ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), 

– Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem 

besedilu: PRP 2014–2020) ,  k i  je  pot r jen  z  Izvedbenim sk lepom Komisije z dne 

13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, ter 

spremenjen z deseto spremembo PRP 2014–2020, ki jo je Evropska komisija potrdila z 

Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2021) 6241 z dne 19. 8. 2021.

PRP 2014–2020 je skupni programski dokument posamezne države članice Evropske unije in 

Evropske komisije, ki je programska podlaga za porabo finančnih sredstev iz evropskega

kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon

Zakon, ki ureja kmetijstvo, roka za izdajo te uredbe ne predpisuje, vendar je izredno 

pomembno, da bo predpis čim prej sprejet, saj so na veljavnost tega predpisa vezani nekateri 

prihodnji javni razpisi za podukrepe PRP 2014–2020, ki jih ureja uredba.

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna

Ker postopek v zvezi z zakonodajnimi predlogi Evropske komisije o SKP po letu 2020 ni bil 

končan, da bi lahko države članice in Evropska komisija pravočasno pripravile vse potrebno za 

uporabo novega pravnega okvira in strateških načrtov SKP od 1. januarja 2021, kakokr je sprva 

predlagala Evropska komisija, se izvajanje PRP 2014–2020 v skladu z Uredbo 2020/2220/EU 

podaljšuje za dve leti. Za zagotovitev neprekinjenosti izvajanja Programa razvoja podeželja za 

leti 2021 in 2022 je bilo Sloveniji dodeljenih dodatnih 244.715.217 evrov sredstev iz EKSRP.



Prav tako so bila Sloveniji za spoprijemanje s krizo zaradi covida-19 zagotovljena sredstva za 

okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij EU iz 58.a člena Uredbe 1305/2013/EU

(sredstev EU) v višini 73.294.157 evrov, ki se morajo uporabiti za financiranje ukrepov na 

podlagi 58.a člena Uredbe EU 1305/2013, ki so namenjeni odpornemu, trajnostnemu in 

digitalnemu okrevanju gospodarstva v skladu s cilji okoljskih in podnebnih zavez Evropske unije 

ter z novimi ambicijami iz evropskega zelenega dogovora. Slovenija je v PRP 2014–2020 

določila 100-odstotno stopnjo prispevka EKSRP.

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 

predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

V 5. člen Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za 

naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 

104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21), (v 

nadaljnjem besedilu: uredba) se med naložbe, ki se lahko izvajajo kot kolektivne naložbe, 

dodajajo tudi naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo. S tem so skupini 

ali organizaciji proizvajalcev, skupini kmetov ali zadrugi omogočene naložbe v zbirne centre za 

živali, namenjene zbiranju živali zaradi trgovanja, izvoza, uvoza ali prometa in registrirane v 

skladu z veterinarsko zakonodajo. S spremembo tretjega odstavka je omogočeno, da se 

naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spravilu rastlinskih pridelkov (stroji za 

spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, krompirja in čebule, buč, hmelja, stroji za obiranje 

in spravilo sadja, grozdja in oljk, stroji za spravilo zelenjadnic) lahko izvajajo tudi kot 

individualne naložbe z namenom spodbuditi tovrstno pridelavo. Predlagani spremembi sta tudi 

odziv na epidemijo covida-19, saj bosta olajšali spravilo rastlinskih pridelkov ter omogočili večji 

pretok rejnih živali in rastlinskih pridelkov od primarnih proizvajalcev do predelovalnih obratov 

oziroma trgovcev.

V 13. členu uredbe se v 2. in 3. točki spreminjajo zahteve glede primerljivih kmetijskih površin (v 

nadaljevanju PKP). Za nakup kmetijske mehanizacije s samostojnim pogonom ali za nakup 

kmetijske mehanizacije in opreme za transport, obdelavo tal, gnojenje, setev in sajenje, nego, 

varstvo rastlin, spravilo krme s travinja ter za obiranje sadja, oljk, grozdja in zelenjave se 

zahteva glede PKP, ki jih mora imeti upravičenec v uporabi, spreminja z najmanj 40 ha PKP na 

najmanj 20 ha PKP oziroma z najmanj 100 ha PKP na najmanj 80 ha PKP, če gre za nakup 

kmetijske mehanizacije in opreme za spravilo žita, koruze in krompirja. S tem se želi še dodatno 

spodbuditi kmetijska pridelava in hkrati omogočiti dostop do ustrezne mehanizacije na kmetijah. 



V 5. točki se spreminja oziroma posodablja opredelitev iste vrste kmetijske mehanizacije v 

povezavi z omejitvijo glede nakupa kmetijskega traktorja iz 4. točke prvega odstavka 13. člena. 

Sprememba opredelitve je predlagana zaradi novele Pravilnika o seznamu kmetijske in 

gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list 

RS, št. 157/21), s katero se uvaja katalog povprečnih vrednosti maksimalnih stroškov kmetijske 

in gozdarske mehanizacije, v katerem ni več podrobnejše členitve maksimalnih stroškov, 

temveč je navedena le ena povprečna vrednost maksimalnih stroškov za istovrstne stroje. 

Sprememba v 8. točki je namenjena dodatni omejitvi oziroma razjasnitvi, da je mogoča 

investicija za največ tri pogonske stroje za različen namen. Dodan je tudi nov četrti odstavek, 

kjer se za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov (stroji za 

spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, krompirja in čebule, buč, hmelja, stroji za obiranje 

in spravilo sadja, grozdja in oljk, stroji za spravilo zelenjadnic) določeni pogoji iz prvega 

odstavka 13. člena uredbe ne uporabljajo, kadar gre za kolektivno naložbo.

V 26. členu uredbe se dodajata dva pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev. Prvi pogoj 

se nanaša na naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih, pri čemer mora 

upravičenec pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov zahtevku za 

izplačilo sredstev priložiti pogodbo o uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, 

ki ureja energetiko, pogodba pa se mora glasiti na upravičenca. Drugi pogoj pa se nanaša na 

zbirne centre za živali, ki morajo biti ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev vpisani v 

register zbirališč pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v 

skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z 

živalmi.

V 27. členu uredbe se s spremembo 15. in novo 16. točko odpravlja pomanjkljivost, ki je nastala 

z zadnjo novelo uredbe. Z zadnjo novelo uredbe je bila spremenjena višina prihodka, ki ga mora 

upravičenec doseči v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis, in sicer z ene na 1,5 

letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM. S tem se je 

omogočilo, da so lahko tudi kmetije, ki so prejšnji prag za majhne kmetije presegale, kandidirale 

na javnem razpisu v sklopu za majhne kmetije. Ob tem pa so se spremenile tudi obveznosti po 

zadnjem izplačilu, pri čemer je bila za vse kmetije določena enotna obveznost, in sicer prihodek 

v višini 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM. S tem so 

bili vlagatelji v neenakovrednem položaju, zlasti majhne kmetije, ki so v letu pred oddajo vloge 

na javni razpis dosegli prihodek do ene letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki 

Sloveniji na PDM. S predlagano spremembo se tako obveznost po zadnjem izplačilu sredstev 

za majhne kmetije, ki v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis izkazujejo prihodek, 

ki je enak ali višji od 4.000 evrov in nižji od ene bruto minimalne plače na zaposlenega v 

Republiki Sloveniji na PDM, ohrani, kakor je bil pred uveljavitvijo zadnje novele uredbe, kar 

pomeni, da mora tako kmetijsko gospodarstvo v prvem koledarskem letu po zadnjem izplačilu 



sredstev iz naslova kmetijske dejavnosti ustvariti letni prihodek v višini najmanj ene letne bruto 

minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM. Za kmetijska gospodarstva, ki v 

koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis izkazujejo prihodek iz poslovanja, ki je enak 

ali višji od ene in nižji od 1,5 bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 

PDM pa velja obveznost po zadnjem izplačilu sredstev, kakor je določeno v veljavni uredbi. Z 

novo 16. točko se ureja ugotavljanje prihodka na kmetijskem gospodarstvu.

V 28.a členu uredbe se zaradi jasnosti besedila dodaja, da gre v tem primeru za individualne 

naložbe na kmetijskih gospodarstvih, kot je bilo določeno z 10. spremembo PRP 2014-2020, 

kar sicer izhaja že iz pogojev. 

V 28.g členu uredbe se dodaja sklic na novo četrto alinejo drugega odstavka 26. člena uredbe, 

ki določa, da mora upravičenec ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev predložiti pogodbo o 

uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, če gre za 

naložbo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov pri čemer se mora pogodba glasiti 

na upravičenca. 

V 28.h členu uredbe se v 7. točki spreminja sklic, in sicer na spremenjeno 15. točko in novo 16. 

točko 27. člena uredbe, ki določata obveznosti po zadnjem izplačilu glede ugotavljanja prihodka 

na kmetijskem gospodarstvu, pri naložbah v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

V 38. členu se med merili za ocenjevanje vlog natančneje opredeljuje prispevek k horizontalnim 

ciljem, kamor so umeščene tudi naložbe v ohranjanje objektov kulturne dediščine.

V 39. členu se dodaja nov pogoj ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, in sicer se navezuje 

na naložbe v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih, pri čemer mora upravičenec pri 

naložbi v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov zahtevku za izplačilo sredstev 

priložiti pogodbo o uporabi sistema z elektrooperaterjem v skladu z zakonom, ki ureja 

energetiko, pogodba pa se mora glasiti na upravičenca.

V 93.a členu se pri podpori za naložbe v kmetijska gospodarstva, podpori za naložbe v 

predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in podpori za naložbe v vzpostavitev in 

razvoj nekmetijskih dejavnosti med razvojne usmeritve, h katerim omenjena podpora prispeva, 

dodaja tudi 6. točko prvega odstavka 10. člena Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni 

list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20), ki opredeljuje spodbujanje proizvodov z 

označbo porekla ali geografsko označbo ali z razvojem blagovne znamke narodnega parka.

S prehodno določbo se določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa 

naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter 



predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 

38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, in 121/21), končajo v skladu z Uredbo o izvajanju 

ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 

ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 

38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20 in 121/21).

Ne glede na prejšnji odstavek se vloge na javne razpise, vložene v letu 2021 v okviru 

podukrepa 4.1, obravnavajo v skladu s spremenjeno 15. in novo 16. točko prvega odstavka 27. 

člena uredbe.

PRILOGE UREDBE

V prilogi 2 se usklajujejo sklici glede na predlagane spremembe uredbe.

V prilogi 10 se dopolnjuje elaborat »Zmanjševanje količine odpadkov« z vsebino, ki opredeljuje 

uporabo trajnostne in okolju prijazne embalaže, ki nadomešča plastično embalažo.
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