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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, 123/21 in 44/22) 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.

Barbara Kolenko Helbl
GENERALNA SEKRETARKA

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:

– Maša Žagar, 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:

Predlagana sprememba priloge 1 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 se nanaša na 12. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v 

nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in prerazporeditev sredstev med posameznimi 

podukrepi. 12. sprememba PRP 2014–2020 je bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije 

št. C(2022) 6512 z dne 5. 9. 2022 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.

Pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2 podpora 

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se pri naložbah v 

obnovljive vire energije med pogoje ob vložitvi vloge na javni razpis dodaja nov pogoj, in 

sicer, da mora upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja 

spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se med vrste naložb 

dodajajo naložbe v kmetijsko mehanizacijo, namenjeno pridelavi vrtnin, kamor spadajo tudi 

namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji. Pri tem se med posebne pogoje za nakup 

kmetijske mehanizacije dodaja pogoj, da mora imeti upravičenec za nakup namenskega 

vrtnarskega ali zelenjadarskega stroja minimalni obseg 5 ha primerljivih kmetijskih površin 

(v nadaljnjem besedilu: PKP). S tem se omogoča večja dostopnost do te mehanizacije, ki je 

pogoj za povečanje in izboljšanje konkurenčnosti pridelave zelenjave, s čimer se bo 

pripomoglo tudi k večji samooskrbi Slovenije na tem področju.

Poleg navedenega se pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za 

nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene spravilu žita, koruze in krompirja, 

spreminja zahteva, da mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 80 ha PKP oziroma 

najmanj 80 ha PKP za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo. Namesto 80 ha 

PKP se predlaga 40 ha PKP. Tako se omogočata večja dostopnost do te mehanizacije in s 

tem pospešen razvoj sektorja. Analiza strukture kmetijskih gospodarstev je pokazala, da bi 

bilo do naložb v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo žit, koruze za zrnje in krompirja 

upravičenih dodatnih 32 podjetij in 89 kmetij oziroma 0,2 % vseh kmetij, ki pridelujejo žita, 

koruzo za zrnje in krompir.

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

19.332.618,00 EUR 48.750.000,00 EUR

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

2330-15-0017 

M04 »Naložbe 

v fizična 

sredstva«

140022 

Program 

razvoja 

podeželja –

14–20 –

slovenska 

udeležba

6.444.206,00 EUR 16.250.000,00 EUR

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

2330-15-0017 

M04 »Naložbe 

v fizična 

sredstva«

221062 

Program 

razvoja 

podeželja –

14–20 –

EURI – EU

0,00 EUR 12.000.000,00 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

3.309.356,00 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

1.103.118,00 EUR 1.250.000,00 EUR

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

2330-17-0029 

»Oprema za 

lesno-

predelovalne 

obrate«

140021 

Program 

razvoja 

podeželja –

14–20 – EU

2.101.021,00 EUR 2.250.000,00 EUR

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

2330-17-0029 

»Oprema za 

lesno-

predelovalne 

obrate«

140022 

Program 

razvoja 

podeželja –

14–20 –

slovenska 

udeležba

700.341,00 EUR 750.000,00 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 3.375.000,00 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 1.125.000,00 EUR

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano

2330-15-0018 

M06 »Razvoj 

kmetij in 

kmetijskih 

podjetij«

221062 

Program 

razvoja 

podeželja –

14–20 –

EURI – EU

1.500.000,00 EUR 5.800.000,00 EUR

SKUPAJ 38.990.660,00 EUR 95.300.000,00 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,

NE



- financiranje občin.

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: 10. 10. 2022

V razpravo so bili vključeni:

 nevladne organizacije,

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predloge, pripombe so podali: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Slovenski

regionalni razvojni sklad

Upoštevani so bili: 

 delno

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

Upoštevani niso bili predlogi, ki so v nasprotju s PRP 2014–2020 in predpisi EU za izvajanje 

politike razvoja podeželja.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 

Resolucije o normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Irena Šinko

ministrica



PREDLOG

(EVA 2022-2330-0047)

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, 123/21 in 44/22) 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, 121/21 in 11/22) se v 5. členu v 

prvem odstavku 11. točka spremeni tako, da se glasi:

»11. naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in

pridelavi vrtnin (stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja 

in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, 

grozdja in oljk, namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji).«.

2. člen

V 13. členu se v prvem odstavku v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene transportu, obdelavi tal, gnojenju, 

setvi in sajenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, grozdja, 

mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 20 ha PKP ali imeti v reji najmanj 40 GVŽ rejnih 

živali. Če gre za nakup namenskih vrtnarskih in zelenjadarskih strojev, mora imeti upravičenec v 

uporabi najmanj 5 ha PKP. Če gre za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima samostojen pogon 

(v nadaljnjem besedilu: pogonski stroj), mora imeti upravičenec v rabi najmanj 20 ha PKP ali v 

reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo. Če gre 

za nakup namenskih vrtnarskih in zelenjadarskih strojev, ki imajo samostojen pogon, mora imeti 

upravičenec v uporabi najmanj 5 ha PKP,«.

V drugi alineji se število »80« povsod nadomesti s številom »40«.

3. člen

V 19. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 6. točka, ki se glasi:

»6. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE mora upravičenec priložiti soglasje za 

priključitev v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.



4. člen

V 36. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 5. točka, ki se glasi:

»5. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE mora upravičenec priložiti soglasje za 

priključitev v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.

5. člen

V 101. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Vlagatelj ob vlogi na javni razpis za naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti 

izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo banke ali druge finančne 

institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, ali z izjavo 

javnega sklada, ki izvaja finančne spodbude v skladu z zakonom, ki ureja javne sklade.«.

6. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

(končanje postopkov)

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, 121/21 in 11/22), 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, 121/21 in 11/22).

8. člen

(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-186/2022

Ljubljana, dne…

EVA 2022-2330-0047

Vlada Republike Slovenije

Dr. Robert Golob

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, 123/21 in 44/22), 

– PRP 2014–2020.

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 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

/

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

predstavljene v predlogu zakona
/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2 podpora za 

naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se pri naložbah v obnovljive 

vire energije med pogoje ob vložitvi vloge na javni razpis dodaja nov pogoj, in sicer, da mora 

upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe 

obnovljivih virov energije.

Pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se med vrste naložb dodajajo

naložbe v kmetijsko mehanizacijo, namenjeno pridelavi vrtnin, kamor spadajo tudi namenski 

vrtnarski in zelenjadarski stroji. Pri tem se med posebne pogoje za nakup kmetijske 

mehanizacije dodaja pogoj, da mora imeti upravičenec za nakup namenskega vrtnarskega ali 

zelenjadarskega stroja minimalni obseg 5 ha PKP. S tem se omogoča večja dostopnost do te 

mehanizacije, ki je pogoj za povečanje in izboljšanje konkurenčnosti pridelave zelenjave, s 

čimer se bo pripomoglo tudi k večji samooskrbi Slovenije na tem področju.

Poleg navedenega se pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za 

nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene spravilu žita, koruze in krompirja, 

spreminja zahteva, da mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 80 ha PKP oziroma najmanj 

80 ha PKP za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo. Namesto 80 ha PKP se 

predlaga 40 ha PKP. Tako se omogočata večja dostopnost do te mehanizacije in s tem 



pospešen razvoj sektorja. Analiza strukture kmetijskih gospodarstev je pokazala, da bi bilo do 

naložb v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo žit, koruze za zrnje in krompirja upravičenih 

dodatnih 32 podjetij in 89 kmetij oziroma 0,2 % vseh kmetij, ki pridelujejo žita, koruzo za zrnje in 

krompir.

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, s katero se prerazporedijo sredstva med posameznimi 

podukrepi, kot so opredeljena z 12. spremembo PRP 2014–2020.

Dvanajsta sprememba Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

je bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2022) 6512 z dne 5. 9. 2022 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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