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PREDLOG
(EVA) 2021-2330-0112

Na podlagi 10. in 11. 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 shemah neposrednih plačil

1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16,
84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20, 8/20, 3/21 in 67/21) se v 1. členu 2. točka spremeni tako, da
se glasi:
»2.
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske
politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
št. 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 224, 24.6.2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1307/2013/EU);
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. 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) št.
2021/1418 z dne 23. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil
o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore na žival (UL L 305, 31.8.2021, str.
6) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. 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) 2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede
nekaterih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na

žival in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog
za pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L 108, 29.3.2021, str. 15), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 809/2014/EU);«.
2. člen
V 4.členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– za plačilo za mlade kmete se nameni za leto 2015 do 1%, za leto 2016 in za nadaljnja leta
do 1,5% in za leto 2022 do 1,2%;«.
3.člen
V 14. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za namen prejšnjega odstavka se kot začetek opravljanja kmetijske dejavnosti šteje vpis v
RKG, razen če je kmetijsko gospodarstvo organizirano v obliki kmetije in je eden izmed prejšnjih
nosilcev že prejel plačilne pravice iz nacionalne rezerve v skladu s tem členom. V tem primeru
se ne šteje, da zdajšnji nosilec začenja opravljati kmetijsko dejavnost.«.
4. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z 51. členom Uredbe 1307/2013/EU se za plačilo za mlade kmete nameni za leto
2015 1% nacionalne letne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU, za leto 2016 in do
vključno leta 2021 do 1,5% nacionalne letne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU ter
za leto 2022 do 1,2% nacionalne letne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.«.

5. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Priloga
»Priloga 4: Povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnic in povprečni hektarski pridelek
zelenjadnic skupaj v t/ha za leto 2022

t/ha
zelje

25

ohrovt

22

cvetača in brokoli

15

kitajsko zelje

21

solata

15

endivija

15

radič

13

špinača

10

korenček

22

rdeča pesa

24

paradižnik

42

paprika

20

kumare

19

čebula

15

česen

6

por

19

fižol

1

grah

4

motovilec

6

šparglji

4

bučke

26

bob
Povprečni hektarski pridelek
zelenjadnic skupaj
«.

1,5
16

