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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.« doda besedilo »in 11.«, 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 se besedilo »100 ha« nadomesti z besedilom »80 ha«.
V 5. točki se 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)«.
V 8. točki se 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 iz 1. 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 oddajo 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 oddajo 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.g členu se za besedo »tretje« doda besedilo »in četrte«.

6. 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 27. člena te uredbe;«.

7. 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.«.

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

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

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. 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. 125/2021), 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. 125/2021), 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. 167/2021) in 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. 167/2021),
obravnavajo v skladu s spremenjeno 15. in novo 16. točko prvega odstavka 27. člena uredbe.

11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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