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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljskapodnebna 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, 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 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-okoljskapodnebna 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:
 Branko Ravnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo,
 mag. Marjeta Bizjak, namestnica generalnega direktorja,
 dr. Jože Ileršič, vodja Sektorja za trajnostno kmetijstvo.
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 določa izvajanje in financiranje ukrepov 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 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) v
letu 2022 v skladu 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 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2020/2220/EU).
Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 popravkov sklicev na spremembe in dopolnitve predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja
podeželja;
 uskladitve z 10. spremembo PRP 2014–2020;
 ureditve izvajanja še trajajočih petletnih obveznosti ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
(v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) in ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep
EK) ter podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti teh ukrepov v letu 2022;
 ureditve obdobja trajanja na novo prevzetih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK;
 sprememb priloge 5;
 spremembe in dopolnitev priloge 16.
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 m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
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
unije
in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE

DA/NE

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sredstva za obveznosti, prevzete v letu 2021 na
podlagi 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, za leti 2021 in 2022 zagotovilo v
okviru svojega finančnega načrta v višini 77.203.327,24 evra za leto 2021 in za leto 2022 v višini
400.000,00 evrov ter iz prihrankov v okviru svojega finančnega načrta v skladu z 41. členom Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US). V sprejetem proračunu za leto 2022
sredstva niso načrtovana v zadostni višini, ker je bila Uredba 2020/2220/EU, ki ureja financiranje
ukrepov v prehodnem obdobju, sprejeta šele po sprejemu proračuna Republike Slovenije za
leti 2021 in 2022. V letu 2021 se bodo izvršila plačila za obveznosti za ukrepa KOPOP in EK,
prevzete v letu 2020 in večji del plačil za obveznosti za ukrep plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD), prevzete v letu 2021. V letu 2022
pa se bodo izvršila plačila za obveznosti za ukrepa KOPOP in EK, prevzete v letu 2021, preostali del
plačil za obveznosti za ukrep OMD, prevzete v letu 2021, in večji del plačil za obveznosti za ukrep
2

OMD, prevzete v letu 2022. Finančna sredstva EU za ukrepe KOPOP, EK in OMD so zagotovljena z
10. spremembo PRP 2014–2020, potrjeno z Izvedbenim sklepom Komisije C(2021) 6241 z dne
19. 8. 2021 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849
z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001.

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

2330-15-0011
Površinski ukrepi
PRP 14–20

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

2330-15-0011
Površinski ukrepi
PRP 14–20

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

SKUPAJ

Znesek za
tekoče leto
(2021)

Znesek za 2022

60.673.361,98

300.000,00

16.529.965,26

100.000,00

77.203.327,24

400.00,00

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
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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.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana
proračuna:

nadomestitev

zmanjšanih

prihodkov in

povečanih

odhodkov

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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: 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:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:

DA

Datum objave: 10. 11. 2021
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V razpravo so bili vključeni:
 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 Sindikat kmetov Slovenije,
 Zveza slovenske podeželske mladine,
 Zveza kmetic Slovenije,
 Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
 Zadružna zveza Slovenije.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
poslovni subjekti, ne navajajte):


Upoštevani so bili:


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

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:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE
DA/NE

Dr. Jože Podgoršek
minister
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PREDLOG
(EVA 2021-2330-0115)

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 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, 61/20, 78/20 in 26/21) se v 1. členu v
prvem odstavku v 2. točki besedilo »2019/2164 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Uredbe
(ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja
in nadzora (UL L št. 328 z dne 18. 12. 2019, str. 61)« nadomesti z besedilom »2021/181 z dne
15. februarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 53 z dne 16. 2. 2021,
str. 99)«.
V 3. točki se besedilo »2020/1542 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za leta 2021 do 2023
(UL L št. 356 z dne 26. 10. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »2020/2221 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar
zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave
posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L
št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30)«.
V 4. točki se besedilo »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 (UL L št. 437
z d n e 2 8 . 12. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »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 6. točki se besedilo »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 (UL L št. 437
z dne 28. 12. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »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. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 1)«.
V 7. točki se besedilo »2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka
v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018,
str. 4)« nadomesti z besedilom »2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe
(EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za
ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 224 z
dne 24. 6. 2021, str. 1)«.
V 10. točki se besedilo »2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe
Komisije (EU) št. 640/2014 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. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1)« nadomesti z
besedilom »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 št. 305 z
dne 31. 8. 2021, str. 6)«.
V 13. točki se besedilo »2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha
COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »2021/73 z dne
26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 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. 27 z dne
27. 1. 2021, str. 9)«.
V 14. točki se besedilo »2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha
COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »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 št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15)«.
V 16. točki se besedilo »2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri
pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2)« nadomesti z besedilom
»2021/1336 z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 glede
finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 6)«.
V 17. točki se besedilo »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU)
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov,
vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019,
str. 58)« nadomesti z besedilom »2021/1337 z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 9)«.
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V tretjem odstavku se besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.
2. člen
V 2. členu se v 1. točki besedilo »10/19, 7/20, 78/20 in 3/21« nadomesti z besedilom »10/19,
7/20, 78/20, 3/21, 67/21 in XX/21«.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku znesek »525.233.314,67 eura«
nadomesti z zneskom »696.233.314,67 eura«.
V prvi alineji se znesek »206.487.386,67 eura« nadomesti z zneskom »270.487.386,67 eura«.
V drugi alineji se znesek »66.131.000 eurov« nadomesti z zneskom »88.131.000 eurov«.
V tretji alineji se znesek »252.614.928 eura« nadomesti z zneskom »337.614.928 eurov«.
V osmem odstavku se besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.
4. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021
in 2022«.
5. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v skladu s prvim pododstavkom drugega
odstavka 7. člena Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za izvajanje
ukrepa KOPOP, prevzete v letu 2021 trajajo dve leti (v letih 2021 in 2022), nove obveznosti,
prevzete v letu 2022 pa eno leto (v letu 2022).«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »V letih 2021 in 2022 se obveznost podaljša v skladu z drugim pododstavkom drugega
odstavka 7. člena Uredbe 2020/2220/EU in PRP 2014–2020.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz 1. do 6.
točke drugega odstavka 23. člena te uredbe, je lahko ugotovljena površina od vstopne površine
te obveznosti zmanjšana za največ deset odstotkov, sicer se plačilo operacije zavrne.
Dosedanji deveti do šestnajsti odstavek postanejo deseti do sedemnajsti odstavek.
6. člen
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V 21. členu se v enajstem odstavku besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021
in 2022«.
7. člen
V 31. in 91. členu se v prvem odstavku za besedo »Žalca« črtata vejica in besedilo »iz
predpisa, ki ureja vodovarstvena območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter
predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož,
Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer«.
8. člen
V 120. členu se v drugem odstavku besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021
in 2022«.
9. člen
V 122. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v skladu s prvim pododstavkom tretjega
odstavka 7. člena Uredbe 2220/2020/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za izvajanje
ukrepa EK, prevzete v letu 2021 trajajo dve leti (v letih 2021 in 2022), nove obveznosti, prevzete
v letu 2022 pa eno leto (v letu 2022).«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v drugem stavku besedilo
»letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.
Dosedanji tretji do deveti odstavek postanejo četrti do deseti odstavek.
10. člen
V 124. členu se v devetem odstavku besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 2021
in 2022«.
11. člen
V 132. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji stavek v skladu s prvim pododstavkom tretjega odstavka 7. člena Uredbe
2020/2220/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za ekološko pridelavo semenskega
materiala kmetijskih rastlin, prevzete v letu 2021 trajajo dve leti (v letih 2021 in 2022), nove
obveznosti, prevzete v letu 2022 pa eno leto (v letu 2022).«.
12. člen
V 150. členu se v 3. točki za besedo »Žalca« črtata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja
vodovarstvena območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter predpisa, ki ureja
vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi,
Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer«.
13. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
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14. člen
V prilogi 16 se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če upravičenec obseg površin vključenih v obveznost ukrepa KOPOP in ukrepa EK
zmanjša za več kot 10 % v primerjavi z vstopno površino, se v tekočem letu plačilo zadevnega
zahtevka zavrne oziroma ukine v skladu s preglednico 3. Ne glede na določbe prejšnjega
stavka se v primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti zavrnitve in ukinitve plačil iz
preglednice 3 ne upoštevajo. V primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti se plačilo za
celotno operacijo ukrepa KOPOP iz 1. do 6. točke drugega odstavka 23. člena uredbe ne
dodeli, če se ugotovi, da je ugotovljena površina določene zahteve za več kot 10 % manjša od
vstopne površine.
V devetem odstavku se v drugem stavku beseda »ukinitve« nadomesti z besedilom »zavrnitve
in ukinitve«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če je z upravnim pregledom oziroma s pregledom na kraju samem ugotovljeno, da so na
poljini, vključeni v zahtevo POZ_KOL, žita prisotna več kot trikrat, je na poljini, vključeni v
zahtevo POZ_KOL, število kmetijskih rastlin v kolobarju manjše od tri oziroma so na poljini,
vključeni v zahtevo POZ_KOL, trava in travno deteljne mešanice v kolobar vključene več kot
trikrat, in da vsaj ena od navedenih kršitev predstavlja več kot 15 % delež poljine z zahtevo
POZ_KOL, se plačilo zahteve POZ_KOL na tej poljini v tekočem letu zavrne za delež
ugotovljene kršitve. Če sta bili v tekočem letu na isti poljini ugotovljeni kršitvi z upravnim
pregledom in pregledom na kraju samem, se upošteva zavrnjena površina ugotovljena z
upravnim pregledom.«.
Za devetnajstim odstavkom se doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»(20) Če upravičenec v času podaljšanja obveznosti EK ni pridobil certifikata za ekološko
pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v tekočem letu plačilo za
ukrep EK zavrne.«.
Dosedanji dvajseti do osemindvajseti odstavek postanejo enaindvajseti do devetindvajseti
odstavek.

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

Št. ___________________________
Ljubljana, __. ____ 2021

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Janez Janša
predsednik

EVA 2021-2330-0115
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OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo
predpisa)

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 predpisa, ki ga je določil zakon
/
3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna
Uredba določa izvajanje ukrepov KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014–2020, ki je potrjen z
Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13 februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI
2014SI06RDNP0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije C(2021) 6241
z dne 19. 8. 2021 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001. Za PRP 2014–2020 se na
podlagi 1. člena Uredbe 2020/2220/EU obdobje podaljša do 31. decembra 2022.
Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepov KOPOP, EK in OMD v letu 2022, ki se
izvajajo že od leta 2015.
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti
celovito predstavljene v predlogu uredbe

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–
2020 v letu 2022 v skladu z Uredbo 2020/2220/EU.

Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi:
 popravkov sklicev na spremembe in dopolnitve predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja
podeželja;
 uskladitve z 10. spremembo PRP 2014–2020;
 ureditve izvajanja še trajajočih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK ter podaljšanja
zaključenih petletnih obveznosti teh ukrepov v letu 2022;
 ureditve obdobja trajanja na novo prevzetih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK;
 sprememb priloge 5;
 spremembe in dopolnitev priloge 16.
Popravki sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja
Uredijo se sklici na spremembe in dopolnitve predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja
(spremembe prvega odstavka 1. člena).
Uskladitev z 10. spremembo PRP 2014–2020
Z 10. spremembo PRP 2014–2020 se v uredbi uskladi:
 višina sredstev, namenjenih za ukrepe razvoja podeželja (spremembe drugega odstavka
6. člena);
 obdobje trajanja novo prevzetih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK v letih 2021 in 2022
(KOPOP: nov drugi odstavek v 11. členu, EK: nov drugi odstavek v 122. členu).
Ureditev izvajanja še trajajočih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK ter podaljšanje
zaključenih petletnih obveznosti teh ukrepov v letu 2022
Veljavna 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, 61/20, 78/20 in 26/21) ureja izvajanje
ukrepov KOPOP, EK in OMD v obdobju 2014–2021. Ti ukrepi se bodo tudi v letu 2022 izvajali v
skladu s PRP 2014–2020 in Uredbo 2020/2220/EU.
Uredba določa, da:
– se za ukrepe KOPOP, EK in OMD, sredstva za obveznosti, prevzete v letu 2022, namenjajo
v skladu s PRP 2014–2020 (dopolnitev osmega odstavka 6. člena);
– se v letu 2022 omogočijo novi vstopi v ukrepa KOPOP (dopolnitev četrtega odstavka
10. člena) in EK (dopolnitev drugega odstavka 120. člena) ter podaljšanje obveznosti za ta
dva ukrepa (KOPOP: dopolnitev petega odstavka 11. člena, EK: dopolnitev tretjega
odstavka 122. člena);
– se pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti operacij ukrepa KOPOP, ki so zaprte za
nove vstope (Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo,
Trajno travinje I in Trajno travinje II), plačilo zavrne, če je ugotovljena površina od vstopne
površine te obveznosti zmanjšana za več kot deset odstotkov (sprememba devetega
odstavka 11. člena);
– je za kmetijska gospodarstva, ki v letu 2022 prvič vstopijo v ukrepa KOPOP in EK oziroma
kmetijska gospodarstva, ki so že vključena v ta ukrepa in pridobijo nove GERK, na katerih
se bodo uporabljala mineralna gnojila, veljavna analiza tal, izdelana od 1. januarja 2018
(KOPOP: dopolnitev enajstega odstavka 21. člena, EK: dopolnitev devetega odstavka
124. člena).
Z uredbo se črta tudi sklic na predpis, ki ureja vodovarstvena območja za občini Škofja Loka in
Gorenja vas - Poljane, ter predpis, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo
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v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer, ker ta dva predpisa
vključujeta prehodno določbo, ki določa, da se prilagoditve ravnanja na kmetijskih zemljiščih
začnejo izvajati s 1. januarjem 2023 (prvi odstavek 31. in 91. člena, 3. točka 150. člena).
Spremembe priloge 5
Spremembe priloge 5 so potrebne zaradi uskladitve z 31., 91. in 150. členom uredbe.
Sprememba in dopolnitve priloge 16
Priloga 16 se dopolni z določbo, da se pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti:
– ukrepov KOPOP in EK različne stopnje zavrnitve zaradi neupravičenega zmanjša obsega
površin vključenih v obveznost ne upoštevajo (dopolnitev osmega odstavka);
– ukrepa KOPOP plačilo ne dodeli, če se pri operacijah ukrepa KOPOP, ki so zaprte za nove
vstope (Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Trajno
travinje I in Trajno travinje II), ugotovljena površina od vstopne površine te obveznosti
zmanjša za več kot deset odstotkov (dopolnitev osmega odstavka);
– operacije ukrepa KOPOP Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, različne stopnje
zavrnitve zaradi neupravičenega zmanjša obsega števila živali vključenih v obveznost ne
upoštevajo (dopolnitev devetega odstavka).
V prilogi 16 se spremeni določba, ki določa primere kršitev in delež površine s kršitvijo pri
zahtevi ukrepa KOPOP POZ_KOL: Petletni kolobar zaradi česar se plačilo za to zahtevo na
zadevni površini zavrne za delež ugotovljene kršitve (sprememba desetega odstavka).
Priloga 16 se dopolni tudi z določbo, da se plačilo za ukrep EK v tekočem letu zavrne, če
upravičenec v času podaljšanja obveznosti za ta ukrep ni pridobil certifikata za ekološko
pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil (nov dvajseti odstavek).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo sredstva za obveznosti, prevzete v
letu 2021 na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijskookoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020, za leti 2021 in 2022 zagotovilo v okviru svojega finančnega načrta v višini
77.203.327,24 evra za leto 2021 in za leto 2022 v višini 400.000,00 evrov ter iz prihrankov v
okviru svojega finančnega načrta v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US). V sprejetem proračunu za leto 2022 sredstva niso
načrtovana v zadostni višini, ker je bila Uredba 2020/2220/EU, ki ureja financiranje ukrepov v
prehodnem obdobju, sprejeta šele po sprejemu proračuna Republike Slovenije za leti 2021
in 2022. V letu 2021 se bodo izvršila plačila za obveznosti za ukrepa KOPOP in EK, prevzete v
letu 2020 in večji del plačil za obveznosti za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD), prevzete v letu 2021. V letu 2022 pa
se bodo izvršila plačila za obveznosti za ukrepa KOPOP in EK, prevzete v letu 2021, preostali
del plačil za obveznosti za ukrep OMD, prevzete v letu 2021, in večji del plačil za obveznosti za
ukrep OMD, prevzete v letu 2022. Finančna sredstva EU za ukrepe KOPOP, EK in OMD so
zagotovljena z 10. spremembo PRP 2014–2020, potrjeno z Izvedbenim sklepom Komisije
C(2021) 6241 z dne 19. 8. 2021 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za
Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi
Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001.
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