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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč
za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 – osnutek
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom 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 dne … sprejela naslednji sklep:
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Mag. Janja Garvas Hočevar
GENERALNI SEKRETAR
Priloga:
- Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za
zagon dejavnosti za mlade kmete 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:
– Branko Ravnik, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo,
– 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:
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20) se spreminja zaradi dodanih finančnih sredstev

za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene z 10. spremembo PRP 2014-2020. Ena od
sprememb se predlaga tudi zaradi podaljšanja obdobja izvajanja podukrepa za dve leti,
druge spremembe pa so redakcijske narave.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim
redom Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja




razvojne politike na ravni programov po
strukturi razvojne klasifikacije programskega
proračuna
razvojne dokumente Evropske
mednarodnih organizacij

unije
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NE
NE
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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.
Republika Slovenija bo v obdobju izvajanja PRP 2014-2020 za podukrep Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete namenila 63.650.000 EUR javnih sredstev. Delež sofinanciranja
EU znaša 80 %, delež financiranja iz nacionalnega proračuna pa 20 %. V prvih sedmih
javnih razpisih je bilo skupaj odobrenih 60.463.392 EUR javnih sredstev, izplačanih pa
48.160.316 EUR. Z 10. spremembo PRP 2014-2020 se za podukrep Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete dodaja 6.000.000 EUR javnih sredstev, ki se bodo razpisala v
začetku leta 2022, skupaj s sredstvi iz sedmega javnega razpisa, ki ostajajo neporabljena.
Sredstva za posamezno leto se zagotavljajo iz proračunskih postavk 140021 Program
razvoja podeželja – 14–20 – sredstva EU in Program razvoja podeželja – 14–20 –
slovenska udeležba, kot je v nadaljevanju razvidno iz preglednice »Ocena finančnih
posledic«.

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

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

2330-15-0018 M06
Razvoj kmetij in
podjetij

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

2330-15-0018 M06
Razvoj kmetij in
podjetij

Šifra in naziv
proračunske
postavke
140021
Program
razvoja
podeželja –
14 – 20 –
sredstva EU
140022
Program
razvoja
podeželja –
14 – 20 –
slovenska
udeležba

SKUPAJ

Znesek za
tekoče leto
(2021)

Znesek za t +
1

0

10.491.456,00

0

3.247.864,00

0

13.739.320,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime
proračunskega
uporabnika

SKUPAJ

Šifra in naziv
ukrepa, projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

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 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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
Ker upravičenci podukrepa niso občine, temveč mladi kmetje, se podukrep neposredno ne
nanaša na občine, iz tega razloga predlog uredbe ni bil poslan v usklajevanje na SOS, ZOS
in ZMOS.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave na e-demokraciji:
V razpravo so bili vključeni:

DA

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki
niso poslovni subjekti, ne navajajte):
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz
Resolucije o normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
Dr. Jože Podgoršek
minister

DA
NE

PREDLOG
(EVA 2021-2330-0090)
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US in 123/21)
Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep) kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz programa,
ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu
državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.programpodezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev
sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne
določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021, zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 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. 224
z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št.
1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o
odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št.
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna
plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z
dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št.
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto
2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU)
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo
uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s

4.

5.

6.

7.

8.

Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1310/2013/EU);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega
administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za
upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/841 z dne 19. februarja 2021 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom
za identifikacijo in registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni v
zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival
(UL L št. 186 z dne 27. 5. 2021, str. 12);
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi
prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št.
19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za
uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L
št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št.
808/2014 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
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) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU)
2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v
zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na
področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 809/2014/EU);
Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o
določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v
letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in
(EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU)
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L
št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen

V 6. členu se v prvem odstavku 13. točka črta.
Dosedanja 14. točka postane 13. točka.
3. člen
V 11. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(6) Za podukrep iz te uredbe je v programskem obdobju 2014-2020 namenjenih 69.650.000
eurov, in sicer 55.720.000 eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
13.930.000 eurov iz sredstev proračuna Republike Slovenije.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Za datum in čas
prejema popolne vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) elektronske ali pisne oddaje
dopolnjene vloge.«.
5. člen
V Prilogi 1 se v prvem odstavku besedilo »12. točka« nadomesti z besedilom »11. točka«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do sedemnajsti odstavek postanejo tretji do šestnajsti odstavek.
V dosedanjem osemnajstem odstavku, ki postane sedemnajsti odstavek, se v drugi alineji
besedilo »12. točke« nadomesti z besedilom »11. točke«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za
mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20), se končajo v skladu z
Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2021-2330-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

PRILOGA: OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo
predpisa)
Pravna podlaga za Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 so 19. člen Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005, 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 in 86/21 – odl. US) in PRP 2014–2020.
PRP 2014-2020 je skupni programski dokument posamezne države članice Evropske unije
in Evropske komisije ter je programska podlaga za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon
Zakon o kmetijstvu roka za izdajo te uredbe sicer ne predpisuje, je pa izredno pomembno,
da bo predpis sprejet in uveljavljen čim prej. Sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja 2014–2020 je pomemben zato, ker se že v januarju 2022 načrtuje objava
osmega javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete,
katerega podlaga je spremenjena uredba, navedena v tem predlogu.
3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16, 84/16, 19/17, 68/18, 50/19 in 4/20) se spreminja zaradi dodatnih finančnih sredstev
za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene s spremembo PRP 2014-2020, ki je bila potrjena
dne 19. 8. 2021. Sprememba uredbe se predlaga tudi zaradi podaljšanja obdobja izvajanja
podukrepa za dve leti, pripravljena sta tudi redakcijska popravka.
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti
celovito predstavljene v predlogu zakona
/
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja, ker so bila na
podukrep dodana sredstva na podlagi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014-2020 z
Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o
določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in

2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev
in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022. Sredstva so dodana v višini 6.000.000 EUR,
od tega 4.800.000 EUR Iz EKSRP in 1.200.000 EUR iz proračuna Republike Slovenije.
Zaradi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014-2020 se iz pogojev za vstop v podukrep črta
določba, ki bi preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva kmetijskim gospodarstvom, ki
so v prejšnjem programskem obdobju že prejela tovrstna sredstva. Glede na to, da bi leta
2022 moralo teči že drugo leto dodeljevanja podpor mladim kmetom za začetno obdobje
kmetovanja iz novega programskega obdobja, je namreč omejevalno določbo smiselno
črtati.
V okviru obravnave vlog, se poleg pisne dopolnitve dodaja tudi možnost elektronske
dopolnitve.
V Prilogi 1 se črta tretji odstavek, ker se nanaša na obveznost, ki je bila črtana v eni od
predhodnih sprememb Uredbe. V prvem in osemnajstem odstavku, ki postane sedemnajsti
odstavek, se popravi sklic na navedbo obveznosti, kar je pomotoma izpadlo v eni od
prejšnjih sprememb uredbe.

