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ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – medresorsko 

usklajevanje  

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - 

uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G in 65/14) je Vlada 

Republike Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep: 

 

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o kmetijstvu ter ga pošlje v obravnavo Drţavnemu zboru Republike Slovenije po rednem 

postopku. 

 

                                                                                                   mag. Darko KRAŠOVEC 

                                                                                                        generalni sekretar 

 

 

Priloga: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. 

  

Sklep prejmejo: 

 Drţavni zbor Republike Slovenije; 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

 Sluţba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo; 

 Ministrstvo za finance. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v drţavnem 

zboru z obrazloţitvijo razlogov: 

 

 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

- Tadeja Kvas-Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, 

- Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo, 

- dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin,  

- mag. Gvido Mravljak, vodja Sluţbe za pravne zadeve. 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 

Pri pripravi niso sodelovali zunanji strokovnjaki. 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora: 

- Mag. Dejan Ţidan, minister, 

- Mag. Tanja Strniša, drţavna sekretarka, 

- Tadeja Kvas-Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, 

- Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo, 

- dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
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varstvo rastlin, 

- mag. Gvido Mravljak, vodja Sluţbe za pravne zadeve. 

5. Kratek povzetek gradiva: 

Temeljni cilj Zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu je spremeba definicije 
kmetijskega gospodarstva in nosilcev kmetijskega gospodarstva, sprememba določil glede vodenja 
postopkov, ureditev področja podnebnih sprememba, varstva potrošnikov, postopkov doniranja 
hrane, ureditev začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, natančnejša določitev vodenje evidenc in 
način pridobivanja in uporabe podatkov. 
 
Temeljne določne zakona se usklajujejo z veljavno EU zakonodajo na način, da predlog zamenjuje 
navedbe EU predpisov, katerih izvajanje ureja zakon, z veljavnimi.  
 
S spremembo zakona se ne spreminja osnovne usmeritve definicije kmetijskega gospodarstva, ki je 
glede na večletno prakso v Sloveniji enakovredna definiciji »kmeta« iz Uredbe 1307/2013/EU. 
Vendar je treba doseči večjo usklajenost s to uredbo, ki kot eno izmed oblik kmeta priznava tudi 
zdruţenje fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvajajo kmetijsko dejavnost, ne glede na pravni status, ki 
je dodeljen takemu zdruţenju z nacionalno zakonodajo.  
 
PRP 
 
Ministrstvo vzpostavlja ustrezno pravno podlago za izvajanje informiranja javnosti o vsebinah 
kmetijske politike zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva, lokalne proizvodnje in razvoja podeţelja.  
 
EU zakonodaja zavezuje posamezne drţave, da pridobivajo, spremljajo in poročajo o stanju 
podnebnih sprememb iz kmetijstva. Pri tem je potrebno v trenutku slediti vsem dokumentom, ki 
urejajo področje podnebnih sprememb in zavezujejo drţave članice k izpolnjevanjem zastavljenih 
ciljev. S spremembo zakona se ureja pravna podlaga za spremljanje, pridobivanje in poročanje 
podatkov o stanju na področju podnebnih sprememb, ki se nanašajo na kmetijstvo.  
 
Varstvo potrošnikov  
 
Hkrati se vzpostavlja pravna podlaga za subvencioniranje nabave kmetijskih in ţivilskih proizvodov in 
izvedbe različnih izobraţevanj v okviru podpornih projektov, ki bodo prispevali k informiranju javnosti 
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeţelja.  
 
Zaradi preprečevanja izgub velikih količin hrane, varstva okolja ter pomoči upravičencem se 
vzpostavlja pravna podlaga za doniranje hrane. 
 
Z dopolnitvijo zakona o kmetijstvu bomo vpeljati moţnost začasnega in občasnega dela v kmetijstvu 
in s tem omogočili kmetijski panogi, da s pomočjo izvajalcev del opravijo potrebno delo v točno 
določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi. Začasno in občasno delo v 
kmetijstvu se opravlja v določenem časovnem obdobju in ga je potrebno opraviti v relativno kratkem 
času in z najeto delovno silo. Začasno in občasno delo v kmetijstvu ima zato kratkotrajen in 
intenziven značaj, saj se večje potrebe po delavcih pojavljajo le v kratkem obdobju določenih 
sezonskih opravil, ki so pogojena s časom vegetacije ter ugodnimi vremenskimi razmerami. Ostali 
tehnološki procesi so večinoma mehanizirani. 

 

 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih 
NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
DA 

c) administrativne posledice DA 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE 

e) socialno področje NE 
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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 

DA 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

drţavnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

drţavnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za drţavni proračun 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1 

     

     

SKUPAJ   

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  

     

     

SKUPAJ   

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ   

 

OBRAZLOŢITEV: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje): 

 prihodkov drţavnega proračuna in občinskih proračunov, 

 odhodkov drţavnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov, 

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov. 

 

II. Finančne posledice za drţavni proračun 

Prikazane morajo biti finančne posledice za drţavni 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 ţe 

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 

drţavnega 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 drţavnega proračuna. 

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

Sprejem predloga zakona nima novih finančnih posledic za drţavni proračun in za druga javna 

finančna sredstva. 

8. Predstavitev sodelovanja z zdruţenji občin: 

Vsebina predloţenega gradiva (predpisa) vpliva na: 

- pristojnosti občin, 

- delovanje občin, 

- financiranje občin. 

 

DA 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE 

 Zdruţenju občin Slovenije ZOS: NE 

 Zdruţenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE 

 

Predlogi in pripombe zdruţenj so bili upoštevani: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA 

Datum objave: 13. 10. 2015 

 

V razpravo so bili vključeni:  

- nevladne organizacije,  
- predstavniki zainteresirane javnosti, 
- predstavniki strokovne javnosti. 

 

Mnenja, predloge, pripombe so podali: 
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
- Zadruţna zveza Slovenije, 
- Gospodarska zbornica Slovenije, 
- Sindikat kmetov Slovenije, 
- Čebelarska zveza Slovenije 
- Gospodarska zbornica Slovenije. 

 

Prejete pripombe so bile upoštevane, kjer je bilo to mogoče. Glede nekaterih določb pa so bila 

podana dodatna pojasnila na dveh usklajevalnih sestankih.  

 

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

 

Poročilo je bilo dano …………….. 

 

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva, kar je razvidno v predlogu zakona. 

 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 
DA 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA 

 

 

                                  mag. Dejan Ţidan 

                                           minister 
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PREDLOG 

   EVA 2015-2330-0096 

 

ZAKON  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSTVU 

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

 
V Republiki Sloveniji je področje kmetijstva urejeno z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15: v nadaljnjem besedilu: ZKmet-1), ki ga je je 
Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel aprila 2008.  
 
Veljavni zakon temelji na načelih skladnosti, nevtralnosti in enakopravnosti ukrepov in 
programov kmetijske politike, kar pomeni, da morajo biti ukrepi in programi, ki se izvajajo na 
različnih področjih, usmerjeni k istim ciljem kmetijske politike, zagotovljena mora biti 
enakopravnost upravičencev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pri uveljavljanju oziroma pri 
izvajanju ukrepov oziroma programa. V zakonu so neposredno določeni cilji kmetijske politike 
za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva in njegovega 
trajnostnega razvoja. Ti cilji so:  
- stabilna pridelava kakovostne, čim cenejše in varne hrane ter zagotavljanje prehranske 
varnosti in čim višje stopnje samooskrbe; 
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeţelja ter krajine; 
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaţenjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in izboljšanje 
virov za trajnostno pridelavo hrane; 
- trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
- zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; 
- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave ter ohranjanje genskih virov. 
 
Zakon o kmetijstvu je bil do sedaj spremenjen štirikrat. Prvič je bil spremenjen v sredini leta 
2012, saj so bile uveljavljene spremembe v zvezi s posebno ureditvijo upravnega postopka ter 
manjše spremembe, potrebne zaradi prilagoditve zakonodaji Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU). Cilj je bila uskladitev postopkov in zahtev s sedanjo zakonodajo in prakso pri 
izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike. Slovenija je pod intenzivnim nadzorom slovenskih 
in tudi nadzornih organov EU, ki so do takrat opozorili na vrsto problemov ter postavili tudi 
zahteve, ki jih je treba ustrezno razmeram v Sloveniji upoštevati pri nadaljnji izvedbi. Cilj je bil 
tudi zmanjšati stroške in obremenitev strank, hkrati pa zmanjšati administrativne stroške 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije Republike Slovenija za kmetijske 
trge in razvoj podeţelja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Z vzpostavitvijo ustreznih zbirk 
podatkov se je omogočilo učinkovitejše, laţje in cenejše izvajanje ukrepov.  
 
Drugič je bil zakon spremenjen konec leta 2012, v zvezi s spremembami pristojnosti na 
področju varne hrane in varstva rastlin.  
 
Tretjič je bil spremenjen aprila 2014 zaradi ukrepov skupne kmetijske politike in za dolgoročno 
načrtovanje razvoja kmetijstva in ţivilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov ter hitrejše 
prilagajanje zahtevam konkurence. Zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje EU in s ciljem 
večje zaščite potrošnika, pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov in ţivil, je zakon 
potreboval nekaj vsebinskih sprememb. Določbe zakona so se spremenile oziroma dopolnile v 
delu, kjer zakon ni bil v celoti usklajen oziroma ni dajal potrebnih pravnih podlag za izvajanje 
predpisov Evropske unije in v delu, kjer se ureja promet s kmetijskimi pridelki in ţivili ter 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Dodane pa so bile tudi nove določbe, ki omogočajo urejanje 
bolj pravičnih odnosov v celotni verigi preskrbe s hrano. 
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Zadnjič je bil zakon spremenjen v maju leta 2015 zaradi podaljšanja prehodnega obdobja za 
nadaljevanje izvajanja javnih sluţb. Določeno je bilo, da do ustanovitve ali izbire izvajalca javnih 
sluţb, najdlje do 31. 12. 2017, opravljajo naloge javnih sluţb dosedanji izvajalci javnih sluţb, če 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona.  
 
Tokratna sprememba je potrebna zaradi zadnje reforme SKP na področju neposrednih plačil in 
ukrepov razvoja podeţelja, ki se je pričela izvajati z letom 2015. Zakon namreč ureja tudi 
izvajanje treh osnovnih aktov, ki urejajo neposredna plačila, razvoj podeţelja in splošna pravila: 
Uredba (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) 
2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 128 z dne 4.2.2016, str. 8), Uredba (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeţelja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (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) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (UL L 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1) in Uredba (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 Uredbo (EU) št. 
1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeţelja (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), v nadaljevanju Uredba 1307/2013/EU, Uredba 1305/2013/EU in Uredba 1306/2013/EU. 
 
Prvo leto izvajanja reforme je pokazalo na določeno terminološko in vsebinsko neusklajenost 
definicij v zakonu z definicijami v Uredbi 1307/2013/EU ter posledično na nejasnosti glede 
upravičenca v primeru kmetije za posamezne ukrepe neposrednih plačil in razvoja podeţelja ter 
s tem povezanih pravic in obveznosti.  
 
Z novim poglavjem namenjenim promociji kmetijskih in ţivilskih proizvodov se vzpostavlja 
ustrezna pravna podlaga za izvajanje  informiranja javnosti o kmetijski politiki.  
 
Kmetijstvo zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj 
občutljivimi sektorji, saj jih vplivi podnebnih sprememb in naravne nesreče najbolj prizadenejo. 
Podnebne spremembe in ekstremne vremenske razmere, povečujejo verjetnost pojava 
naravnih nesreč, kar se odraţa na količini in kakovosti pridelkov. Pridelava kmetijskih pridelkov 
in proizvodnja hrane je ogroţena zaradi vremenskih pojavov kot so: toča, vročinski valovi, suša, 
pozeba in škodljivci ter spremembe padavinskega reţima. 
 
Pri izvajanju veljavnega ZKme-1 je bilo ugotovljeno, da le ta ne vsebuje potrebnih procesnih 
rešitev, ki bi omogočale, da Agencija v primeru neupravičenega izplačila sredstev od strank 
zahteva vračilo sredstev. Uredba (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) in Izvedbena 
uredba 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 podeţelja in navzkriţno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 
31. 7. 2014, str. 69) drţavam članicam nalagata, da od upravičencev zahtevajo vračilo 
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neupravičeno izplačanih sredstev iz ukrepov SKP. V omenjenih uredbah je določena zgolj 
obveznost vračila neupravičeno izplačanih sredstev, ureditev postopka vračila pa je prepuščena 
drţavam članicam. Posledično je treba v določbah zakona, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske 
politike, predvideti postopkovne določbe za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev. 
 
Upoštevaje navedene zahteve iz predpisov EU je v predlaganem tretjem odstavku 42. člena 
zakona predviden nov razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva - odprave odločbe prve 
stopnje. Nov razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva bo omogočal, da se v situacijah, 
ko se po izdaji odločbe o odobritvi sredstev, izdaji odločbe o delni ugoditvi zahtevku oziroma 
izplačilu sredstev na transakcijski račun stranke ugotovi, da je bilo pri odločanju dejansko stanje 
nepravilno ali nepopolno ugotovljeno, ker je stranka predloţila laţne podatke, ali ker stranka 
podatkov, pomembnih za odločitev zaradi malomarnosti ni razkrila, mogoče poseči v prvotno, 
ţe dokončno odločbo Agencije in od stranke zahtevati vračilo sredstev. Doslej v zakonu takšen 
razlog za uporabo izrednega pravnega sredstva ni bil predviden in posledično v primeru 
nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni bilo mogoče zahtevati vračila 
neupravičeno izplačanih sredstev. Izredno pravno sredstvo se bo uporabilo le v primeru, če bo 
stranki mogoče očitati namernost glede predloţitve laţnih podatkov ali malomarnost glede 
nerazkritja podatkov. 
 
V programskem obdobju 2014-2020 predpisi EU, ki urejajo financiranje ukrepov SKP, 
pripisujejo velik poudarek zaščiti finančnih interesov EU. Navedeno še posebej izhaja iz določbe 
58. člena Uredbe 1306/2013/EU. Da bi lahko v celoti zagotovili spoštovanje obveznosti, ki jih v 
zvezi z zaščito finančnih interesov EU nalaga navedena uredba, je treba z vidika postopka 
obravnave vlog predvideti novo procesno moţnost – ločeno obravnavo vlog. Pri obravnavi vloge 
je namreč potrebno nedvoumno ugotoviti, ali so podana ravnanja ali opustitve stranke, ki bi 
lahko vplivale na neupravičeno odobritev sredstev in posledično na neupravičeno izplačilo iz 
proračuna EU. Z namenom, da se v primerih, ko se pojavi sum na nepravilnost, v celoti razjasni 
dejansko stanje, je na novo predvidena procesna moţnost ločene obravnave vloge. Ločena 
obravnava vloge se bo izvajala v primeru, če bo podan sum na nepravilnost v skladu s predpisi, 
ki urejajo zaščito finančnih interesov EU. Pri tem bo moral biti podan sum na nepravilnost, kot je 
definirana v 1. členu Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L št. 312 z dne 23. 12. 1995, str. 1). V 
postopku ločene obravnave se bo razjasnjeval sum na nepravilnost in se bo ugotavljalo, ali je 
nepravilnost res podana. O preostalih vlogah, pri katerih ne bo podan sum na nepravilnost, pa 
bo odločeno še preden bo zaključen postopek razjasnjevanja suma na nepravilnost v zvezi z 
vlogo, ki se ločeno obravnava. 
 
Z dopolnitvijo zakona o kmetijstvu bomo vpeljati moţnost začasnega in občasnega dela v 
kmetijstvu in s tem omogočili kmetijski panogi, da s pomočjo izvajalcev del opravijo potrebno 
delo v točno določenem časovnem obdobju glede na proizvodni proces v panogi. Začasno in 
občasno delo v kmetijstvu se opravlja v določenem časovnem obdobju in ga je potrebno opraviti 
v relativno kratkem času in z najeto delovno silo. Začasno in občasno delo v kmetijstvu ima zato 
kratkotrajen in intenziven značaj, saj se večje potrebe po delavcih pojavljajo le v kratkem 
obdobju določenih sezonskih opravil, ki so pogojena s časom vegetacije ter ugodnimi 
vremenskimi razmerami. Ostali tehnološki procesi so večinoma mehanizirani.  
 
Slovenija še nima nobene organizacije proizvajalcev, ki bi bila priznana v skladu z nacionalnimi 
predpisi ali predpisi Evropske unije. Nacionalna zakonodaja (Pravilnik o priznanju organizacij 
proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja), ki omogoča 
priznanje organizacij proizvajalcev na nacionalni ravni, je v veljavi od leta 2014, vendar s strani 
sektorja sadja in zelenjave ni bilo še nobene vloge za priznanje. Glede na razmere na trgu in 
vse večjo pomembnost zdruţevanja z povečevanje konkurenčnosti, je v zadnjem času vedno 
več interesa s strani proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, da se poveţejo v obliki 
organizacije proizvajalcev. S spremembo ZKme-1 se bo omogočilo priznavanje, članstvo, 
delovanje organizacij proizvajalcev in postopke odvzema priznanja kot to določa Uredba 
1308/2013/EU. Vzpostavitev ustrezne evidence organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev 
pa omogoča organizacijsko in vsebinsko optimalno izvajanje vseh upravnih, kontrolnih in 
poročevalskih obveznosti drţavnih organov v povezavi z izvajanjem sistema organizacij 
proizvajalcev in ukrepov v okviru le-teh. 



 

 10 

 

 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1 Cilji 

 
Cilji zakona ostajajo nespremenjeni. S spremembo zakona se spreminjajo področja, ki so se 
izkazala za potencialno občutljivejša: definicija kmetijskega gospodarstva in nosilcev 
kmetijskega gospodarstva, določila glede vodenja postopkov,, področja podnebnih sprememb, 
varstva potrošnikov, postopki doniranja hrane, ureditev začasnega in občasnega dela v 
kmetijstvu, natančneje se določi vodenje evidenc in način pridobivanja in uporabe podatkov. 
 
Temeljne določne zakona se usklajujejo z veljavno EU zakonodajo na način, da predlog 
zamenjuje navedbe EU predpisov, katerih izvajanje ureja zakon, z veljavnimi.  
 
S spremembo zakona se ne spreminja osnovne usmeritve definicije kmetijskega gospodarstva, 
ki je glede na večletno prakso v Sloveniji enakovredna definiciji »kmeta« iz Uredbe 
1307/2013/EU. Vendar je treba doseči večjo usklajenost s to uredbo, ki kot eno izmed oblik 
kmeta priznava tudi zdruţenje fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvajajo kmetijsko dejavnost, ne 
glede na pravni status, ki je dodeljen takemu zdruţenju z nacionalno zakonodajo. Primer takih 
zdruţenj v Sloveniji so agrarne skupnosti in pašne skupnosti. Zato se v definiciji kmetijskega 
gospodarstva dve obliki organiziranosti (kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik, kmetijsko 
gospodarstvo – planina) nadomestita z zdruţenjem fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se 
posledično doda v definicijo nosilca kmetijskih gospodarstev, medtem ko se lastnosti zemljišč v 
njihovi uporabi opredeli v na novo dodanih definicijah planine in skupnega pašnika.  
 
Pri izvajanju različnih ukrepov kmetijske politike se ţe leta uporablja KMG-MID številka, s katero 
se sledi posameznemu kmetijskemu gospodarstvu v smislu različnih pravic in obveznosti iz tega 
zakona. Cilj sprememb je jasneje opredeliti pravila v ta namen in s tem preprečiti umetno 
ustvarjanje pogojev za pridobitev podpor iz ukrepov kmetijske politike.  
 
Ministrstvo vzpostavlja ustrezno pravno podlago za izvajanje informiranja javnosti o vsebinah 
kmetijske politike zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva, lokalne proizvodnje in razvoja 
podeţelja.  
 
Cilj Republike Slovenije je obvladovanje emisij TGP do največ 5% do leta 2020 glede na leto 
2005 in do največ 6% do leta 2030 ob hkratnem povečanju samooskrbe s hrano in ob ohranitvi 
površine kmetijske zemlje v uporabi, kar pomeni spoštovanje Resolucije o strateških usmeritvah 
slovenskega kmetijstva in ţivilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ter izkoristiti 
moţnosti, ki se nam ponujajo v okviru SKP.  
 
EU zakonodaja zavezuje posamezne drţave, da pridobivajo, spremljajo in poročajo o stanju 
podnebnih sprememb iz kmetijstva. Pri tem je potrebno v trenutku slediti vsem dokumentom, ki 
urejajo področje podnebnih sprememb in zavezujejo drţave članice k izpolnjevanjem 
zastavljenih ciljev. Krovni dokumenti so Podnebno-energetski paket, ki je sestavljen iz štirih 
zakonodajnih besedil in od katerih je za kmetijstvo relevanten:odločba o „porazdelitvi 
prizadevanj“, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za emisije v sektorjih, ki niso zajeti v EU 
ETS, Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020, NEC DIREKTIVA (Nacional 
Emission Ceilings direktive) in Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2013 o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo 
pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter 
informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi (v nadaljnjem besedilu Sklep 529/2013/EU). 
 
Hkrati se vzpostavlja pravna podlaga za subvencioniranje nabave kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov in izvedbe različnih izobraţevanj v okviru podpornih projektov, ki bodo prispevali k 
informiranju javnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeţelja. Subvencionirana 
bodo izobraţevanja kot so npr. delavnice in izvajanje različnih izobraţevanj o okviru 
naravoslovnih oziroma drugih tematskih dni in nabava ţivil za izvedbo projektov z vsebinami, ki 
bodo prispevale k informiranju javnosti v širšem kontekstu  ali kot odgovor na posebne situacije, 
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ki lahko nastanejo na trgu.  
 
Zaradi preprečevanja izgub velikih količin hrane, varstva okolja ter pomoči upravičencem se 
vzpostavlja pravna podlaga za doniranje hrane. 
 
Nadalje se s spremembo zakona spreminjajo določbe o evidencah. Podatki o osebah, vpisanih 
v zbirke podatkov ministrstva se vodijo enotno v evidenci subjektov. Podatki o subjektih se 
privzemajo in vsakodnevno usklajujejo z uradnimi bazami podatkov: centralnim registrom 
prebivalstva za fizične osebe in poslovnim registrom za pravne osebe. Pred spremembo je 
zakon določal vsebino in način vodenja podatkov, podrobnejše pogoje vpisa, način vodenja in 
način upravljanja pa je določal na podlagi zakona izdani pravilnik o vodenju evidence subjektov. 
S spremembo zakona se zaradi občutljivih osebnih podatkov vsa vsebina glede vodenja 
evidence subjektov, zdruţuje na enem mestu, ukinja pa se podzakonski predpis.  
 
Značilnost kmetijske proizvodnje je, da je delo odvisno od naravnih zakonitosti reje ţivali in 
pridelave rastlin. Delo lahko poteka v zaprtih prostorih ali na prostem, kjer je pod vplivom 
neposrednih vremenskih pogojev. Delo v kmetijstvu se tako odvija na njivah, pašnikih, travnikih, 
sadovnjakih vinogradih, in drugih trajnih nasadih, v hlevih, rastlinjakih … Skupna značilnost take 
vrste proizvodnje je, da v omejeno razpoloţljivem časovnem obdobju opravijo zahtevana 
opravila. Za izvedbo vseh potrebnih del je tako potrebno zagotoviti v kratkem času večje število 
delavcev, da se zagotovi zahtevana kakovost pridelkov ob upoštevanju navedenih omejitev.  
 
Torej začasno ali občasno delo v kmetijstvu se opravlja v določenem časovnem obdobju in ga 
je potrebno opraviti v relativno kratkem času ob pomoči najete delovne sile. Začasno ali 
občasno delo v kmetijstvu ima zato kratkotrajen in intenziven značaj, na katerega vplivajo 
vremenske razmere, ki omejujejo čas izvajanja dela (zmrznjena tla, mrzle zime, dolgotrajno 
deţevje, razmočenost tal …) oziroma ker mora biti delo opravljeno v točno določenem času 
glede na fenofazo rastline ali razvojni cikel ţivali.  
 
Zaradi prilagajanja evidenc spremembam zakonodaje in usklajevanja s pravnim redom RS in 
uredbami EU, ki za upravičence določenih EU podpor (osnovno plačilo, plačilo za zeleno 
komponento) prinašajo omejitve pri kmetovanju na okoljsko občutljivem trajnem travinju 
(OOTT), se pri poglavju o evidencah dodaja nova evidenca okoljsko občutljivega trajnega 
travinja. Sprememba bo omogočila spremljanje podatkov o ohranjanju OOTT in izvedbo ter 
kontrolo ukrepov kmetijske politike, vezanih na to območje, prav tako bo KMG v pomoč pri 
odločitvah o širitvi kmetijskih zemljišč in njihovi uporabi.   

 

2.2 Načela 

 
Glede na postavljene cilje predlog zakona še vedno sledi načelom veljavnega zakona, 
postavljenim v letu 2008: načelo skladnosti, nevtralnosti in enakopravnosti ukrepov in 
programov kmetijske politike ter enakopravnosti upravičencev. 

 

2.3 Poglavitne rešitve 
 
Poglavitne rešitve lahko strnemo v naslednje vsebinske sklope: 
 

1. kmetija, nosilec in upravičenci, 
2. podnebne spremembe, 
3. posebni upravni postopek, 
4. varstvo potrošnikov, 
5. doniranje hrane,  
6. začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu,  
7. skupine proizvajalcev in organizacije proizvajalcev.  
8. evidence in zbirke podatkov. 

 
V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše vsebine posameznega sklopa.  
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I. kmetija, nosilec in upravičenci 
 
Eden izmed ključnih poudarkov zadnje reforme SKP je ciljno usmerjanje podpor, torej določitev 
kmeta, aktivnega kmeta, mladega kmeta, kmeta, ki začenja s kmetijsko dejavnostjo itd.. V 
zakonu je treba dopolniti nekatere definicije (kmetijsko gospodarstvo, nosilci …), da bi bile bolj 
usklajene z Uredbo 1307/2013/EU, ter jasneje zapisati pravila o upravičencih ter evidenci 
kmetijskih gospodarstev, da ne bi prišlo do finančnih korekcij zaradi nepravilnega izvajanja 
ukrepov. Nedvoumna določitev kmeta oz. upravičenca in njegovega sledenja v smislu pravic in 
obveznosti je pomembna tudi za izvajanje nekaterih pravil v okviru posameznih ukrepov, ki so 
vezana na določeno časovno obdobje.  
 
Uredba 1307/2013/EU za sheme neposrednih plačil, ki deloma velja tudi za razvoj podeţelja, 
uporablja izraz »kmet«, kar pomeni »fizično ali pravno osebo oz. zdruţenje fizičnih ali pravnih 
oseb, ne glede na pravni status, ki je takemu zdruţenju in njegovim članom dodeljen z 
nacionalno zakonodajo, katerih kmetijsko gospodarstvo je na ozemlju uporabe Pogodb […] in ki 
opravlja kmetijsko dejavnost«. Kmetijsko gospodarstvo je opredeljeno le kot »vse enote, ki se 
uporabljajo za kmetijske dejavnosti in s katerimi upravlja kmet ter se nahajajo na ozemlju iste 
drţave članice«. 
 
Kmetijsko gospodarstvo kot je opredeljeno v Zakonu je glede na večletno prakso v Sloveniji 
enakovredna definiciji »kmeta« iz Uredbe 1307/2013/EU. Vodi se pod KMG-MID številko, pri 
čemer je moţna menjava nosilcev, brez kakršnihkoli omejitev, ter s tem avtomatičen prenos 
pravic in nekaterih obveznosti na novega nosilca. Vendar obstoječe določbe ne dajejo 
nedvoumnega odgovora, da je KMG-MID številka identifikator za kmetijsko gospodarstvo v 
smislu konkretne fizične osebe, pravno osebo ali zdruţenje fizičnih oz. pravnih oseb, ki opravlja 
kmetijsko dejavnost. 
 
Kmetija je navedena kot ena izmed oblik organiziranosti kmetijskega gospodarstva, sestavljena 
iz nosilca kmetije, ki mora imeti pravico do uporabe zemljišč, in članov kmetije. V praksi to 
pomeni, da se eno ali več gospodinjstev z istim stalnim naslovom ukvarja s kmetijsko 
dejavnostjo, pravno gledano pa gre za druţbeno tvorbo, ki zajema fizične osebe in stvarni 
substrat (zemljišča, poslopja, stroje in podobno) in omogoča, da ljudje opravljajo kmetijsko 
dejavnost. V ZKme-1 kmetija pravnoorganizacijsko ni urejena. 
 
Glede vprašanja, ali se pri shemah neposrednih plačilih iz Uredbe 1307/2013/EU in ukrepih 
razvoja podeţelja iz Uredbe 1305/2013/EU za »kmeta« šteje nosilec kmetijskega gospodarstva 
ali kmetijsko gospodarstvo, zakon ne spreminja obstoječe prakse izvajanja ukrepov kmetijske 
politike. Upravičenec je še naprej kmetijsko gospodarstvo, s tem da je na ravni različnih ukrepov 
v primeru kmetije moţna tudi v bodoče različna opredelitev obveznosti nosilca kmetij, medtem 
ko v smislu Uredbe 1307/2013/EU kmetija ostaja zdruţenje fizičnih oseb oziroma je 
upravičenec  nosilec in vsi drugi člani kmetije. Zato se kmetijo še naprej spremlja na podlagi 
KMG-MID številke, vendar so z dopolnitvami jasneje določena pravila , pod katerimi pogoji 
kmetijsko gospodarstvo, vključno s kmetijo, pridobi novo številko oziroma ohrani isto število in 
se tako šteje za isti subjekt.  
 
Nadalje se bo s spremembami definicij zagotovilo, da bo vsak subjekt v registru kmetijskih 
gospodarstev vpisan kot nosilec le enega kmetijskega gospodarstva. Uredba 1306/2013/EU 
namreč drţavam članicam nalaga, da ne smejo odobriti podpor fizičnim ali pravnim osebam, za 
katere je ugotovljeno, da so bili pogoji za pridobitev podpor ustvarjeni umetno in v nasprotju s 
cilji zakonodaje SKP. V ta namen velja pravilo »en kmet, eno kmetijsko gospodarstvo, ena 
zbirna vloga«, ki izhaja iz določbe, da lahko upravičenec vloţi le eno zbirno vlogo na leto in da 
mora drţava članica imeti vzpostavljen enotni sistem za identifikacijo upravičencev, ki jamči 
enotno identifikacijo v zvezi z vsemi vlogami za posamezne ukrepe, ki jih predloţi isti 
upravičenec, v skladu z izvedbeno Uredbo 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 podeţelja in navzkriţno 
skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69), zadnjič spremenjena z izvedbeno Uredba Komisije 
(EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 (UL L 329 z dne 15.12.2015, str. 1).  
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Zakon kot obliko organiziranosti ne navaja zdruţenja fizičnih oziroma pravnih oseb, ki izvajajo 
kmetijsko dejavnost, čeprav so v Sloveniji primeri zdruţenj, poleg kmetije, tudi agrarne 
skupnosti in pašne skupnosti. Zato se v definiciji kmetijskega gospodarstva, ki ostaja 
opredeljeno z gospodarsko zaokroţenostjo, enotnim vodstvom in opravljanjem kmetijske oz. 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, dve obliki organiziranosti (kmetijsko gospodarstvo – skupni 
pašnik (KMG – skupni pašnik), kmetijsko gospodarstvo – planina (KMG-planina)) nadomestita z 
zdruţenjem fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se ravno tako doda v definicijo nosilca kmetijskih 
gospodarstev, prav tako se agrarne skupnosti in pašne skupnosti kot dve vrsti zdruţenj  
podrobneje opredelita v novih členih. Kljub izbrisu KMG – skupni pašnik in KMG-planina, pri 
katerih je dejansko šlo za opredelitev posebnih zemljišč in njihovega upravljanja, se posebna 
obravnava ohranja, saj se sedaj planine in skupni pašniki ločeno definirajo kot posebna 
zemljišča in posledično bodo tudi ukrepi kmetijske politike še vedno vezani na kmetijska 
gospodarstva, ki uporabljajo planine oziroma skupne pašnike. 
 
Ob prilagoditvi sprememb zakona se bodo ohranile vse do sedaj vpisane lastnosti planin in 
skupnih pašnikov (nadmorska višina, poslopja, obstoj ograde, oddaljenost od najbliţjega 
naselja) v registru kmetijskih gospodarstev. V registru kmetijskih gospodarstev imamo trenutno 
vpisanih 37 KMG - skupnih pašnikov in 259 KMG - planin v skupni ali individualni uporabi, ki 
skupaj obsegajo 8.115 ha površin. Vsak nosilec bo, v skladu s predlagano spremembo zakona, 
planine oziroma skupne pašnike pripisal le enemu KMG.  
 
S to spremembo se bodo v bodoče preprečili primeri, ko je posamezna fizična oseba bila 
vpisana kot nosilec več različnih oblik kmetijskih gospodarstev, npr. KMG-planina in lastne 
kmetije. 
 
Povezano s slednjim trenutno zakon dopušča tudi obravnavo fizične osebe, ki nastopa hkrati 
tudi kot samostojni podjetnik posameznik, kot dva različna subjekta: enkrat kot poslovni subjekt 
in drugič kot običajna fizična oseba. S tem je dopuščeno, da je fizična oseba lahko vpisana kot 
nosilec dveh različnih kmetijskih gospodarstev. Takšnih primerov je v registru kmetijskih 
gospodarstev trenutno vpisanih 39, osem od njih uveljavlja ukrepe kmetijske politike na obeh 
kmetijskih gospodarstvih, kar potencialno omogoča nepravilno dodelitev sredstev. Zato 
sprememba zakona vpise nosilcev kmetijskih gospodarstev omejuje: pravna oseba, fizična 
oseba, pašna ali agrarna skupnost je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva. Ker 
je tudi samostojni podjetnik posameznik fizična oseba, se s tem onemogoča, da bi bila ena 
oseba, čeprav nastopa tudi kot poslovni subjekt, vpisana kot nosilec več kmetijskih 
gospodarstev (npr. da ima določena kmetijska zemljišča opredeljena kot eno kmetijsko 
gospodarstvo kmetija, drug del kmetijskih zemljišč pa kot kmetijsko gospodarstvo, kjer nastopa 
ta ista oseba kot nosilec kmetijskega gospodarstva v obliki s.p.).  
 
 

II. podnebne spremembe 
 
Na področju spremljanja stanja v tleh je v skladu s Sklepom EU LULUCF (529/2013/EU) je 
obveznost drţav članic, da pripravijo in vodijo obračune, v katerih se v obdobju 1.1.2013 do 
31.12.2020 upoštevajo emisije in odvzemi zaradi pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, 
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi, kar določa člen 3(1). Vendar gre zakonodaja EU 
dlje od določbe Konvencije, saj v obvezno obračunavanje poleg emisij in odvzemov zaradi 
dejavnosti iz člena 3(1) vključuje tudi tiste, ki so posledica gospodarjenja s polji in pašniki. Sklep 
EU LULUCF v členu 3(2) določa, da morajo drţave članice v obdobju 2016-2018 do 15. Marca 
vsako leto poročati Komisiji informacije o aktivnostih, ki potekajo v zvezi z vzpostavitvijo 
sistemov in o sistemih, ki so ţe vzpostavljeni za oceno emisij in odvzemov, ki nastanejo pri 
gospodarjenju s polji in pašniki. Način in vsebino poročanja sicer natančneje določa Izvedbena 
uredba Komisije (EU) št. 749/2014 o strukturi, obliki, postopkih predloţitve in pregledu 
informacij, ki jih sporočajo drţave članice v skladu z Uredbo MMR.  
 
V obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 velja, da drţave članice Komisiji vsako 
leto do 15. marca sicer poročajo letne ocene emisij in odvzemov zaradi gospodarjenja s polji in 
pašniki, vendar so le-te začetne, predhodne in nezavezujoče. Končne letne ocene za 
obračunavanje gospodarjenja s polji in pašniki morajo drţave članice sporočiti najkasneje do 
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15. marca 2022. Pri tem Sklep EU LULUCF v členu 3(2b) določa, da se pri izračunu ocen po 
potrebi uporabljajo metodologije IPCC.  
 
Informacije, ki se poročajo Komisiji po določbah EU, so potrebne za oceno dejanskega 
napredka na poti k izpolnjevanju obveznosti Unije in njenih članic v zvezi z zmanjševanjem 
emisij TGP v skladu s Konvencijo in KP in sveţnjem pravnih aktov Unije. Namen obračunavanja 
v EU kontekstu se mora namreč razumeti kot pristop uravnoteţenja emisij in odvzemov TGP za 
dejavnosti LULUCF po obustnih pravilih za oceno učinka ukrepov, sprejetih v sektorju LULUCF. 
Zato je pričakovati, da bodo ukrepi povezani z vzpostavitvijo sistema za spremljanje in obvezno 
obračunavanje emisij in odvzemov zaradi gospodarjenja s polji in pašniki dodatno prispevali k 
splošnemu izboljšanju okoljske celovitosti 
 
Vidik blaţitve podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je vključen v vse prednostne naloge, ki 
jih naslavlja Program razvoja podeţelja.   
 
 

III. posebni upravni postopek 
 
PRP 
 

IV. varstvo potrošnikov 
 
UVHVVR 
 
 

V. doniranje hrane 
 
S predlogom zakona se omogoča zmanjševanje obremenjevanja okolja, s tem ko se bodo viški 
hrane lahko dajali za humanitarne namene. Predlog vzpostavlja pravno podlago za doniranje 
hrane.  
 
S predlogom se zagotavlja, da bo zavrţene hrane in krme za ţivali, ki bi sicer končala med 
odpadki v okolju čin manj.    
 
Določi se da so donatorji gospodarske druţbe, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s 
pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane v verigi preskrbe s hrano in v svojem 
poslovnem procesu hrano darujejo za humanitarne namene. Posredniki so humanitarne 
organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki določajo humanitarne organizacije in donirano 
hrano razdelijo končnim potrošnikom.  
 
Uvede se moţnost sistemskega financiranja humanitarnih in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s 
humanitarno dejavnostjo na podlagi javnega razpisa za nakup tehnične opreme za 
razdeljevanje donirane hrane. Prav tako se omogoči financiranje humanitarnih organizacij in 
lokalnih skupnosti, ki omogoča kadrovsko, tehnično in prostorsko izvedbo aktivnosti za 
razdeljevanje donirane hrane.  
 

VI. začasno ali občasno delu v kmetijstvu 
 
Različne oblike dela, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, ne opredeljuje posebne oblike dela, ki 
bi delodajalcu/naročniku dela omogočala in mu nudila bolj proţno obliko dela, da za  krajši čas 
zaposli večje število delavcev/izvajalcev. Izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili v 
posameznih obdobjih kmetijskih opravil potrebuje uzakonjeno obliko dela. Začasno in občasno 
delo v kmetijstvu je neločljivo povezano s časovnim obdobjem, v katerem se opravlja. S to 
obliko dela se omogoči opravljanje tistih del v kmetijstvu, ki po svoji naravi trajajo kratek čas in 
se jih opravlja občasno. 
 
Z vpeljavo posebne oblike začasnega in občasnega dela v kmetijstvu se zmanjšuje delo na 
črno, omogoča brezposelnim osebam aktivno opravljanje določenega dela vsaj krajši čas in 
zmanjšuje ekonomsko odvisnost od prejemanja denarnega nadomestila. Naročnikom dela pa 
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omogoča najem dodatne delovne sile, ki bo v kratkem časovnem obdobju opravila določeno 
fazo proizvodnje. Delovni proces pri začasnem in občasnem delu v kmetijstvu ima lahko 
elemente delovnega razmerja, vendar je sklenjena posebna pogodba o začasnem in občasnem 
delu, ki je predmet civilnega prava. Nadalje določa uporabo zakonodaje, ki ureja področje trga 
dela, varnosti in zdravja pri delu ter delovna razmerja, da ščiti izvajalca.  
 
Zaradi navedenih razlogov pogodba o zaposlitvi, kot jo predvideva Zakon o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), ni vselej ustrezna oblika 
pogodbenega razmerja za dela v kmetijstvu. Potrebna je zakonska ureditev posebnega »sui 
generis« pogodbenega razmerja, pri katerem so prisotni tudi elementi delovnega razmerja. V tej 
je potrebno zagotoviti predvsem ustrezno opredelitev tovrstnega dela ter drugačno ureditev 
delovnega časa, v okviru katerega pa je potrebno zagotoviti minimalni dnevni in tedenski 
počitek, kot ga predvideva ZDR-1. Glede na navedeno se predlagana ureditev zgleduje po 
ureditvi začasnega in občasnega dela upokojencev v Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list 
RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT). 
 

VII. skupine proizvajalcev in organizacije proizvajalcev  
 
Organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ostajajo in v ostalih kmetijskih sektorjih 
postajajo steber evropske skupne kmetijske politike pri izboljševanju pogajalske moči ponudbe 
v verigi oskrbe s kmetijskimi proizvodi. V sektorju sadja in zelenjave se tako ukrepi I. stebra 
skupne kmetijske politike, vključno z ukrepi za obvladovanje in preprečevanje kriz, izvajajo 
preko organizacij proizvajalcev (sofinanciranje operativnega sklada). S spremembami in 
dopolnitvami zakona se usklajuje določbe z Uredbo (EU) št. 1308/2013 – pravno organizacijska 
oblika in članstvo, način in pristojnosti priznavanja organizacij proizvajalcev, vsebino, ki je 
podlaga za priznanje organizacij proizvajalcev in temelji za zdruţevanje organizacij 
proizvajalcev (zdruţenja organizacij proizvajalcev). 
 
Evropska zakonodaja posebej ne ureja skupin proizvajalcev, v povezavi z moţnim 
sofinanciranjem začetnega delovanja jih ureja le Uredba o evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeţelja, zato se pravna ureditev le-teh pričakuje od posameznih drţav članic, seveda v 
kolikor skupine proizvajalcev sploh ţelijo imeti. V Republiki Sloveniji je bilo to področje do sedaj 
urejeno za tisti del, ki je bil usklajen s Programom razvoja podeţelja 2007-2013, tj. za skupine 
proizvajalcev za trţenje proizvodov, ki so nastale na podlagi sodelovanja kmetov v shemah 
kakovosti. Nova perspektiva je predvidela podporno financiranje skupin proizvajalcev za trţenje 
proizvodov za širši nabor proizvodov, ne le za proizvode iz shem kakovosti, zato je potrebno z 
ustreznimi predpisi to področje primerno urediti tudi za te. Spreminja (povečuje) se nabor 
proizvodov, za katere se lahko proizvajalci poveţejo v skupine proizvajalcev, v noveli zakona pa 
je dana moţnost tudi tistim skupinam proizvajalcev, ki so se predhodno ţe ustanovile, vendar 
za skupno trţenje proizvodov niso niti zahtevale priznanja. Tako se bodo s spremembo zakona 
proizvajalci lahko povezovali v skupine proizvajalcev za trţenje proizvodov iz širšega nabora le-
teh, ne le za proizvode iz shem kakovosti. Na splošno bo z ustanavljanjem skupin proizvajalcev 
z razširjenim naborom proizvodov, proizvajalcem dana moţnost, da se poveţejo na nekoliko 
bolj enostaven način in z manj zahtevami, kot je to predvideno za organizacije proizvajalcev. 
 
S predlogom novega III.a. poglavja se vzpostavlja pravna podlaga za  informiranje javnosti o 
kmetijski politiki, saj bo ministrstvo lahko izvajalo aktivnosti informiranja, oglaševanja in 
promocije zlasti s poudarkom na posebnih lastnostih kmetijskih in ţivilskih proizvodov, shemah 
kakovosti kmetijskih in ţivilskih proizvodov, varnosti in kakovosti ţivil, verigi preskrbe s hrano, 
zdruţevanju proizvajalcev, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, povečanju konkurenčnosti 
kmetijstva in gozdarstva. Hkrati pa se vzpostavlja tudi pravna podlaga za subvencioniranje 
nabave kmetijskih in ţivilskih proizvodov in izvedbe različnih izobraţevanj v okviru podpornih 
projektov, ki bodo prispevali k informiranju javnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in 
razvoja podeţelja.  
 
Ministrstvo bo tako lahko izvajalo široki segment komunikacijskih in oglaševalskih aktivnosti z 
namenom informiranja, oglaševanja in promocije v širšem kontekstu in kot odgovor na posebne 
situacije, ki lahko nastanejo na trgu. Aktivnosti informiranja zajemajo razširjanje znanstvenih ali 
dejanskih informacij o kmetijskih in ţivilskih proizvodih potrošnikom. Aktivnosti promocije in 
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oglaševanja spodbujajo javnost k višji stopnji osveščenosti in nakupu kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov na podlagi verodostojnih informacij. Promocija zajema vse aktivnosti, ki na raznih 
dogodkih, kot npr. degustacijah, sejmih ipd. spodbujajo k nakupu kmetijskih proizvodov; 
oglaševanje zajema aktivnosti preko mnoţičnih oziroma oglaševalskih medijev. 
 
Ministrstvo bo znotraj informiranja javnosti lahko izvajalo zgolj splošne oblike informiranja s 
podajanjem:  
a) splošnih informacij, oglaševanjem in promocijo, s katero se osvešča potrošnika o ciljih 
kmetijske politike zlasti o sistemih varnosti, sledljivosti in kakovosti, splošnih informacijah glede 
pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočljivem vnosu kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov, povezovanju, pomembnosti lokalne proizvodnje in samooskrbe, pomembnosti 
kmetijske panoge za ohranjanje podeţelja in varovanja okolja, koristih kmečkega turizma in 
dopolnilnih dejavnosti za razvoj podeţelja ipd. ter 
b) splošnih informacij, oglaševanjem in promocijo o shemah kakovosti, s katero osvešča 
potrošnika o shemah kakovostih, proizvodih znotraj obstoječih shem kakovosti, pripadajočih 
logotipih ter parametrih, ki jih morajo kmetijski pridelki oziroma ţivila zagotavljati za vključitev v 
shemo kakovosti. 
 

VIII. evidence in zbirke podatkov 
 
Sprememba zakona opredeljuje evidenco subjektov kot edino zbirko podatkov, v kateri se 
vodijo osebni podatki, zato razdelitev zbirk podatkov na tiste z osebnimi podatki in ostale v 
spremembi zakona ni več potrebna. Seznam zbirk podatkov se je dopolnil z nekaterimi novimi 
zbirkami podatkov, potrebnimi za izvajanje kmetijske politike.  
 
V skladu z veljavno zakonodajo so se v register kmetijskih gospodarstev lahko vpisovala vsa 
kmetijska gospodarstva, ne glede na obseg ali intenzivnost proizvodnje. Ker je prihajalo do 
napačne razlage, da je vpis v register dokaz o obstoju kmetijskega gospodarstva, so si lahko 
nosilci kmetijskih gospodarstev z vpisom neupravičeno pridobili ugodnosti (npr. brezplačna 
izobraţevanja lokalnih skupnosti, ugodnosti pri plačevanju prispevkov), čeprav je kmetijsko 
gospodarstvo obsegajo minimalne površine oz. dosegalo minimalno kmetijsko aktivnost S 
spremembo zakona se je vpis v register kmetijskih gospodarstev omejil samo na kmetijska 
gospodarstva, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za vpis.  
 
V nabor podatkov, ki se vodijo v registru kmetijskih gospodarstev, se dodajo podatki, potrebni 
za vodenje planin in skupnih pašnikov na nivoju GERK-a.  
 
Dodajajo se tudi omejitve pri ohranjanju KMG-MID številke v primeru spremembe nosilca 
kmetijskega gospodarstva, s čimer se zagotovi ustrezna sledljivost upravičencev pri ukrepih 
kmetijske politike. 
 
Pri izvajanju različnih ukrepov kmetijske politike se namreč ţe leta uporablja KMG-MID številka, 
s katero se sledi posameznemu kmetijskemu gospodarstvu v smislu različnih pravic in 
obveznosti iz tega zakona. Zato se z vključitvijo definicije KMG-MID številke in dopolnitvijo 
določb o KMG-MID ţeli doseči, da: 

-  iz določb zakona jasneje izhaja, da je nosilec kmetijskega gospodarstva, kot ena izmed 
oblik organiziranosti kmetijskega gospodarstva, enak kmetijskemu gospodarstvu iz tega 
zakona. Izjema je kmetija, za katero iz dosedanje prakse izhaja, da se jo obravnava kot 
»podjetje« oziroma v terminologiji Uredbe 1307/2013/EU kot zdruţenje fizičnih oseb, pri 
čemer je nosilec kmetije v vlogi osebe, ki zastopa kmetijo in ima nadzor v smislu 
upravljanja kmetije in prevzemanja pravic in obveznosti iz naslova ukrepov SKP, 

- se opredelijo pravila, kdaj in pod katerimi pogoji se določi in obdrţi ali ukine KMG-MID 
številka, s čimer skuša preprečiti umetno ustvarjanje pogojev za pridobitev podpor iz 
ukrepov kmetijske politike.  

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŢAVNI PRORAČUN IN 

DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA 
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Sprejem predloga zakona nima novih finančnih posledic za drţavni proračun in za druga javna 

finančna sredstva. 

Sprejem predloga zakona nima novih finančnih posledic za druga javna finančna sredstva. 

 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŢAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŢAVNI PRORAČUN ŢE SPREJET 

 
Za izvajanje zakona ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev v proračunu. 
 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 

PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 

Definicija kmetije 

 
Nemčija 
Med pravnimi oblikami kmetijskih obratov v Nemčiji prevladujejo samostojna podjetja (nem. 
Einzelunternehmen), ki so praviloma vodena kot druţinski obrati in obdelujejo povprečno 40,7 
hektarjev kmetijskih površin. Kmetijskih samostojnih podjetij je bilo 274.600 ali 91,3 % vseh 
kmetijskih obratov. Kmetijskih obratov v pravni obliki osebnih druţb je bilo 21.000 (7 %), 
kmetijskih obratov – pravnih oseb (kmetijskih zadrug, druţb z omejeno odgovornostjo in 
delniških druţb) pa le 5.000 (1,7 %). Zakonodaja ne omejuje pravnih oblik kmetijskih obratov, 
ampak lahko kmetje izbirajo med vsemi splošnimi oblikami opravljanja gospodarske dejavnosti, 
kot so samostojno podjetje, osebne druţbe (komanditna druţba, javna trgovinska druţba, tiha 
druţba), kapitalske druţbe (druţba z omejeno odgovornostjo in delniška druţba) in druge oblike 
pravnih oseb (predvsem zadruga). 
 
Samostojno podjetje je najenostavnejša in najpogostejša pravna oblika podjetja. Gre za podjetje 
ene same osebe – podjetnika, ki sam vodi posle in neomejeno (z vsem poslovnim in osebnim 
premoţenjem) odgovarja za dolgove podjetja. 
 
Kmetijstvo je gospodarsko področje, v katerem delo povečini opravljajo podjetniki (kmetje) in 
njihovi druţinski člani. Od 1,1 milijona oseb, ki so v letu 2010 opravljale delo v nemškem 
kmetijstvu, je bilo okrog 568.000 druţinskih članov (52 %). Poleg teh je bilo 195.000 stalno 
zaposlenih delavcev in okrog 334.000 sezonskih delavcev (od teh je 90 % tujih delavcev, 
predvsem iz Poljske in Romunije). Le dobra tretjina druţinskih članov je bilo polno zaposlenih 
na kmetiji, medtem ko je bil med ostalimi stalno zaposlenimi delavci deleţ pogodb o zaposlitvi s 
polnim delovnim časom 62 %. Podatki kaţejo, da se z velikostjo obrata znatno povečuje tudi 
število polno zaposlenih. Razlika je tudi med kmetijskimi obrati, ki pomenijo le dopolnilno 
dejavnost, v katerih je med druţinskimi člani le 11 % zaposlenih s polnim delovnim časom, in 
tistimi, ki pomenijo glavno dejavnost, kjer je med druţinskimi člani polno zaposlenih 58 %. 
Glede zaposlovanja na kmetiji, ko torej kmet (podjetnik) sklepa pogodbe z drugimi osebami, 
veljajo določbe delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb ter obratnih dogovorov (gre za 
dogovor, sklenjen med delodajalcem in obratnim svetom, ki predstavlja delavce, v njem pa so 
določene pravice in obveznosti delavcev tega obrata; podobno kot so v Sloveniji določene s 
podjetniško kolektivno pogodbo). 
 
Nemška ureditev je podobna avstrijski ureditvi. Premoţenje agrarne in gozdne skupnosti se 
obravnava na drugačen način.  Agrarne in gozdne skupnosti so v skladu z deţelno zakonodajo 
organizirane kot samostojne pravne osebe, ki delujejo v skladu s svojimi statuti in razpolagajo s 
premoţenjem. Skupnega premoţenja se ne sme deliti med člane. 
 
Avstrija 
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Iz tako imenovanega Zelenega poročila 2011 Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, 
okolje in vodno gospodarstvo izhaja, da je bilo leta 2007 v Avstriji 187.034 kmetijskih in 
gozdarskih obratov. Povprečen obrat ima 35 hektarjev površin s kulturami in 18,9 hektarjev 
drugih kmetijskih površin. Prevladujejo male kmetije (obrati), saj jih kar 61,5 % obdeluje manj 
kot 20 hektarjev kmetijske površine (s kulturami). Ugotoviti je mogoče, da so v primerjavi s 
slovenskimi kmetijskimi gospodarstvi to veliki obrati. 
 
Kmetijski in gozdarski obrati delujejo v različnih organizacijskopravnih oblikah, njihova struktura 
pa je podobna kot v Nemčiji. Kar 93,5 % je samostojnih podjetij (nem. Einzelunternehmen), torej 
druţinskih obratov, pri čemer se jih 40,1 % vodi kot glavno dejavnost, 59,9 % pa kot dodatno 
dejavnost. Le 2,6 % vseh kmetijskih in gozdnih obratov je osebnih druţb in 3,8 % obratov je v 
lasti pravnih oseb. 
 
Najpogostejši so torej kmetje, ki samostojno, na svoj račun in odgovornost vodijo obrate 
kmetijskega oziroma gozdnega gospodarstva (v nadaljevanju kmetijski obrat), delo v tem 
kmetijskem obratu pa v prevladujočem obsegu opravljajo s člani svojega gospodinjstva in le v 
manjšem obsegu s sodelovanjem drugih oseb (zaposlenih). Kot izhaja iz Zelenega poročila 
(2011), predstavlja v letu 2010 od 159.000 letnih delovnih enot v kmetijstvu neodplačno delo 
druţinskih članov 137.200 enot, odplačno delo pa le 21.900 enot.  
 
Kot odplačno delo (se pravi delo za plačilo, po pogodbi) pride v poštev predvsem delovno 
razmerje za nedoločen ali določen čas (še posebej sezonsko delo), delovno razmerje za polni 
ali krajši delovni čas, pa tudi neznatna zaposlitev (podobno kot v Nemčiji). 
 
Delovna razmerja kmetijskih in gozdarskih delavcev in nameščencev celovito ureja zvezni 
Zakon o kmetijskem delu (nem. Landarbeitsgesetz, LAG). Zakon kot kmetijske in gozdarske 
delavce opredeljuje osebe, ki na podlagi pogodbe odplačno opravljajo delo v obratih v 
kmetijstvu in gozdarstvu (ki so natančno opredeljeni v 5. členu LAG), in ki so ali niso vključene v 
gospodinjsko skupnost (nem. Hausgemeinschaft) delodajalca. 
 
Agrarne skupnosti (Agrargemeinschaft) v Avstriji so osebne in premoţenjske skupnosti, ki ţe 
več stoletij obstajajo na podlagi starih pravil in statutov. Organizirane so kot samostojne pravne 
osebe javnega prava, ki delujejo v skladu s svojimi statuti (samoupravljanje) z namenom 
trajnostnega gospodarjenja s skupno lastnino. Agrarne skupnosti so skuponost ljudi in 
premoţenja ter se nekoliko razlikujejo od civilne premoţenjske skupnosti. Vsaka agrarna 
skupnost ima najmanj dva člana, ki imata skupne pravice na kmetijskih in gozdnih zemljiščih; 
brez skupnega premoţenja agrarna skupnost ne more obstajati. Kupec kmetije, na katero so 
zapisani deleţi v agrarni skupnosti, samodejno postane član agrarne skupnosti ter s tem pridobi 
pravico do soodločanja o gospodarjenju s premoţenjem, prav tako lahko v okviru svojega 
deleţa npr. pase ţivino ipd. Ustanovitev agrarne skupnosti je mogoča le z upravno odločbo 
agrarnega urada in ne na podlagi medsebojne pogodbe med člani.  Agrarna skupnost deluje na 
podlagi statuta, ki ga mora potrditi agrarni urad.  
 
Italija 
Opravljanje kmetijske dejavnosti v Italiji lahko poteka na različne načine. Pri nekaterih se 
kmetijska dejavnost opravlja v okviru pravne osebe (na primer osebne ali kapitalske druţbe), 
večinoma pa gre za način opravljanja dejavnosti, ki ni posebej statusnopravno organiziran 
(klasificiran) oziroma ne gre za pravno osebo. Iz klasifikacije pravnih oblik, ki jih pozna 
italijansko pravo (ISTAT 2011), je kmetijstvo omenjeno le pri obliki »samostojni kmetijski 
podjetnik« (ital. imprenditore individuale agricolo), sicer pa se lahko kmetijska dejavnost 
opravlja tudi v drugih oblikah oziroma na druge pravno urejene načine, ki jih opisujemo spodaj. 
Civilni zakonik v peti knjigi (ital. Libro V) pod naslovom »O delu v podjetju« ureja naslednje 
načine opravljanja kmetijske dejavnosti: 
-  malega podjetnika (ital. imprenditore piccolo), kamor poleg obrtnikov, malih trgovcev in drugih 
oseb, ki svojo dejavnost opravljajo preteţno sami (z lastnim delom) ali ob pomoči druţinskih 
članov, šteje tudi neposredne obdelovalce kmetij (ital. coltivatori diretti del fondo) (člen 2083 
CC) in 
-  kmetijsko podjetje (ital. impresa agricola) in v njenem okviru kmetijskega podjetnika (ital. 
l'imprenditore agricolo) kot osebo, ki se ukvarja z obdelovanjem kmetijskih površin ali vzrejo 
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ţivine ter s povezanimi dejavnostmi (člen 2135 CC). V primerjavi z ostalimi je posebnost tega 
načina opravljanja kmetijske dejavnosti v tem, da se za kmetijskega podjetnika ne zahteva 
registracija v sodnem registru (ital. registro delle imprese) (2136. člen CC). Kmetijski podjetnik 
je urejen tudi v zakonu 203/1985. 
 
Neposredni obdelovalci kmetije so osebe, ki so lastniki, najemniki ali uţitkarji kmetijskih površin 
in njihovi druţinski člani (do četrtega kolena), ki se neposredno ukvarjajo z obdelovanjem 
zemlje, vzrejo ţivine in s tem povezanimi aktivnostmi tako, da je to njihova izključna dejavnost 
oziroma glavni vir za pridobivanje dohodka. Kmetijska površina, ki jo obdelujejo, mora zahtevati 
obdelavo najmanj 104 dneve na leto oziroma kmetijske aktivnosti morajo na letni ravni znašati 
najmanj 104 dneve. V primeru, ko se s kmetijsko dejavnostjo ukvarja druţina, kar pomeni, da 
poleg neposrednega obdelovalca kmetije to dela še kakšen član druţine, pa to ne sme biti 
manjše od tretjine dela, ki je potrebno za opravljanje normalnih podjetniških aktivnosti. Po drugi 
strani so kmetijski podjetniki (IAP) osebe, ki imajo ustrezna znanja in strokovne kompetence in 
ki se posvečajo kmetijskim aktivnostim v smislu 2135. člena Civilnega zakonika neposredno 
oziroma kot druţbeniki podjetij, v obsegu vsaj polovice svojega delovnega časa in ki iz 
kmetijske dejavnosti dobijo vsaj polovico svojih prihodkov iz  dela (člen 1 Decreto legislativo 
99/2004). Kmetijski podjetniki morajo preko posebnega portala „ComUnica“ 
(www.inps.it/portale) zahtevati dodelitev podjetniškega poloţaja (ital. posizione aziendale) ter 
vloţiti zahtevo za izdajo posebne »kmetijske« davčne številke (ital. partita iva agricola) (1. in 2. 
člen zakona 40/2007). Zanje pa se ne zahteva plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje. 
IAP lahko poleg kmetijske dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, pod pogojem, da te ne 
presegajo polovice njegovega delovnega časa. 
 
V Italiji se kmetijska dejavnost lahko opravlja tudi v obliki kapitalske ali osebne druţbe ter 
kmetijske zadruge (ital. cooperativa agricola; urejena v členu 2511 in naslednjih CC). Pri oblikah 
opravljanja kmetijske dejavnosti je treba še omeniti določbe 230 bis člena Civilnega zakonika o 
druţinskem podjetju, saj se obdelovanje kmetij v praksi pogosto opravlja v sklopu cele druţine. 
Druţinsko podjetje po Civilnem zakoniku ni posebna pravnoorganizacijska oblika, pač pa 
obveznostno razmerje, v katerem ima član druţine, ki sodeluje v druţinskem podjetju, pravico 
do vzdrţevanja, pravico do sodelovanja pri dobičku takega druţinskega podjetja, pravico 
soodločanja pri vodenju podjetja in podobno. Po podatkih italijanskega statističnega urada 
ISTAT (2012) med kmetijskimi gospodarstvi prevladujejo prav druţinska podjetja (skupno 96 % 
vseh kmetijskih gospodarstev). 
 
Od leta 2004 obstaja tudi kmetijska druţba (ital. la società agricola), ki prav tako ni posebna 
organizacijska oblika, pač pa lahko to poimenovanje in ugodnosti, ki so z njim povezane 
(predvsem davčne), uporabljajo tista podjetja oziroma gospodarske druţbe, ki se ukvarjajo 
izključno s kmetijsko dejavnostjo (2. člen zakonskega dekreta, ital. Decreto Legislativo 
99/2004). Ta zakonski dekret (99/2004) pa ureja tudi profesionalnega kmetijskega podjetnika 
(ital. Imprenditore agricolo professionale ali IAP). IAP je oseba, ki ima ustrezna strokovna 
znanja in kompetence povezane s kmetijstvom in ki posveča kmetijskim dejavnostim 
neposredno ali kot druţbenik v podjetju najmanj polovico svojega delovnega časa in ki iz tega 
naslova dobi vsaj polovico vseh svojih prihodkov iz naslova dela (1. člen Decreto legislativo 
99/2004). Status IAP prinaša davčne ugodnosti in ugodnosti pri najemanju kreditov. 
 
Določitev natančnih pogojev glede zahtevanega minimalnega delovnega časa, strokovnih 
kompetenc (izobrazba, delovne izkušnje) in minimalnega dohodka je v pristojnosti regij (vsaka 
zase to natančneje določi). Gre torej za vodenje kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva v 
smislu organizacije in koordiniranja aktivnosti na kmetiji in ne vključuje nujno tudi neposrednega 
izvajanja (ročnega) kmetijskih del in opravil. Za profesionalne kmetijske podjetnike na slabše 
razvitih območjih, ki so določena v načrtih za ruralni razvoj, sprejetih s strani provinc (ital. zone 
svantaggiate), se te zahteve ustrezno zmanjšajo. 
 
Kot IAP štejejo tudi pravne osebe in zadruge (ital. cooperative), kadar imajo v ustanovnem aktu 
predvideno kmetijsko dejavnost kot izključno dejavnost. Pravni status profesionalnega 
kmetijskega podjetnika lahko pridobijo tudi druţbeniki gospodarske druţbe. Druţbeniki osebne 
druţbe, kapitalske druţbe in zadruge se štejejo za profesionalne kmetijske podjetnike (IAP) in 
imajo vse pravice in ugodnosti kot kmetijski podjetniki, če opravljajo in imajo v druţeni pogodbi 
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kmetijsko dejavnost navedeno kot izključno dejavnost (v smislu člena 2135 CC), pod pogojem, 
da v svoji firmi navajajo, da so kmetijsko podjetje, ter pod pogojem, da vsaj en druţbenik (za 
osebne druţbe, pri komanditni druţbi mora ta pogoj izpolnjevati komplementar) oziroma vsaj en 
upravitelj (ital. amministratore; pri zadrugah mora to biti član zadruge) izpolnjuje pogoje za 
kmetijskega podjetnika. Izpolnjevanje teh pogojev se dokazuje bodisi z vpisom pri nacionalnem 
uradu za socialno varstvo (INPS, ital. Instituto nazionale della previdenza sociale) vsaj v trajanju 
3 let bodisi z ustrezno izobrazbo (agronom, agrotehnik, veterinar ipd) bodisi s potrdilom o 
obiskovanju predpisanih tečajev.  
 
Agrarne skupnosti v Italiji neprekinjeno delujejo ţe neka stoletij in so organizirane v obliki jusov 
ali srenj. Začetki jusov ali srenj segajo v čase okrog leta 1500. Po tem ko je jusarska lastnina v 
letu 1927 uradno izginila, so pravne podlage za vnovično uveljavitev skupne lastnine dali 
Evropska listina o krajevni avtonomiji (1985) in zakon iz leta 1994 ter deţelni zakon furlanije 
Julijske Krajine št. 3 iz leta 1996. Jusi ali srenje so danes priznani kot pravne osebe, v katerih 
člani v skladu s temeljnim aktom odločajo o gospodarjenju. Lastnik premoţenja ni posameznik, 
temveč jus ali srenja, ki sta ga v skladu s svojimi internimi pravili dolţna ohranjati za prihodnje 
rodove. 
 
Danska 
Danski zakon o kmetijah določa tri cilje kmetijske politike: 
- zavarovati kmetijska obdelovalna zemljišča in z njimi povezane krajinske vrednote tako, da 
bodo zagotovljeni gospodarska funkcija kmetijstva in interesi okolja, 
- zagotoviti odgovorno rabo kmetijskih zemljišč, 
- zagotoviti smotrn razvoj kmetijstva in njegov boljši konkurenčni poloţaj. 
 
Za kmetijo se šteje posestvo, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot kmetija. Vpis kmetije v zemljiško 
knjigo predlaga kmetijski minister za vsa gospodarstva, ki obsegajo 2 hektara ali več zemljišč, 
če najmanj 2 hektara zemljišč uporabljajo za poljedelstvo, vrtnarstvo (vključno s cvetličarstvom), 
sadovnjake, semenarstvo in podobne kmetijske dejavnosti, posestvo pa obsega tudi 
stanovanjsko stavbo, katere stanovalci obdelujejo posestvo. Na zahtevo imetnika posestva se 
lahko kot kmetija vpiše tudi posestvo z manj kot 2 hektara zemljišč, če gre za vrtnarstvo 
oziroma kmetijsko proizvodnjo v rastlinjakih.  
 
Zakon o kmetijah v nadaljevanju določa, kako je potrebno s kmetijo gospodariti (glede 
podrobnejših pogojev ima precejšnja pooblastila minister), določa obdelovalno dolţnost, s 
čemer se varuje namembnost zemljišč, zakon omejuje koncentracijo kmetij, določa pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni za rejo ţivali na kmetiji (ustrezati mora harmoničnemu razmerju med 
številom ţivali in površino kmetijskih zemljišč), določa pogoje za promet s kmetijami ipd. 

 
Podnebne spremembe  
 
Avstrija 
Avstrijski podnebni raziskovalni program (Austrian Climate Research Programme (ACRP)), je 
glavni program na področju podnebnih sprememb. Za njegovo izvajanje nameni avstrijska 
Vlada cca 5 mio evrov letno in sicer za namen raziskovanja učinkov podnebnih sprememb in za 
zagotavljanje znanstvenih podlag za napoved trendov v prihodnosti. Program je tesno povezan 
s potrebami politike in upravljanja na področju podnebnih sprememb. Poudarek je na 
znanstveno trdnih in veljavnih ukrepih, ki omogočajo ciljne politične in administrativne ukrepe in 
odločitve na področju podnebnih sprememb. Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, 
okolje in vodno gospodarstvo ocenjuje, da je potrebno povečati potrebe po praktičnih 
raziskavah in raziskavah na mreţi. Poleg raziskovalnih programov, ki jih zagotavlja politika in 
uprava s konkretnimi priporočili za prilagajanje podnebnim spremembam, so zaţelene 
raziskave kompleksnih interakcij.  
 
Nemčija 
Decembra 2008 je Zvezna vlada Nemčije sprejela Strategijo prilagajanja na podnebne 
spremembe (German Strategy for Adaptation to Climate Change (DAS)). Temeljni cilj strategije 
je okrepiti sposobnost prilagajanja ekosistemov in posameznih skupin na prihodnost. Strategija 

https://www.klimafonds.gv.at/funding-programmes/current-funding-programmes/2014-en-US/austrian-climate-research-programme-en-US/
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opisuje trenutno stanje znanj o pričakovanih podnebnih spremembah in s tem povezanih vplivov 
ter moţnost prilagajanja za 13 okoljskih in ekonomskih področij, kot tudi za civilno zaščito in 
rabo zemljišč. Naslednji pomemben dokument pa je Akcijski načrt prilagajanja na podnebne 
spremembe, ki je bil sprejet leta 2011. Akcijski načrt vključuje aktivnosti zvezne vlade v 
prihodnjih letih in določa povezave z drugimi nacionalnimi procesi.  
Akcijski načrt prilagajanja zajema dejavnosti na štirih področjih: "Zagotavljanje znanja, 
obveščanje, omogočanje", "»Oblikovanje okvirov, zvezne vlade", "»dejavnosti, za katere je 
neposredno odgovorna zvezna vlada", "mednarodne odgovornosti" 
 
Švica 
Marca leta 2012 je bil s strani zveznega sveta v Švici sprejet prvi del Strategije prilagajanja na 
podnebne spremembe. Strategija opredeljuje cilje, izzive in delovna področja. Prvi del strategije 
poudarja prilagajanje v sektorju upravljanja z vodami, naravnih nesreč, kmetijstva, gozdarstva, 
energetike, turizma, upravljanja biotske raznovrstnosti, zdravja in prostorskega razvoja. Za te 
sektorje, je skupaj določeno 48 področij delovanja, oblikovani so cilji prilagajanja in načela in 
določene podlage za izvedbo s katerim je mogoče doseči te cilje. Poleg tega so opisani tudi 
razmerja med sektorji. To bi moralo omogočiti čim boljšo uporabo obstoječih sinergij pri 
prizadevanjih za prilagajanje na podnebne spremembe, preprečevanje ali reševanje sporov 
med cilji. Drugi del strategije opisuje, kako Švica skuša doseči svoje cilje prilagajanja in se 
spopada z izzivi. Prav tako je bil pripravljen tudi Akcijski načrt. 
 
Poleg tega je bila za prilagajanje podnebnim spremembam ustanovljena informacijska platforma 
za zbiranje informacij na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Platforma nudi 
informacije o strategiji zveznega sveta in aktivnosti kantonov, kot tudi pregled raziskovalnih 
programov, projektov in praktične ukrepe prilagajanja. 
 
Finska 
Finsko ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je bilo prva v Evropi, ki je sprejelo strategijo za 
prilagajanje podnebnim spremembam. Namen te strategije je povečati sposobnost prilagajanja 
finske druţbe podnebnim spremembam. Strategija opredeljuje podnebne vplive in 
prilagoditvene ukrepe v 15 sektorjih z časovnem obdobju do leta 2080. Kot kot prednostne 
naloge do konca leta 2015 so opredeljena naslednja področja ukrepanja: (i) vključevanje 
posledic podnebnih sprememb in prilagajanja v sektorske politike, (ii) obravnavanje dolgoročnih 
finančnih naloţb (iii) obvladovanje ekstremnih vremenskih pojavov, (iv) izboljšanje sistemov za 
opazovanje, (v) krepitvi baze za raziskave in razvoj, in (vi) mednarodno sodelovanje. Leta 2009 
je bila objavljena prva ocena strategije, v kateri je bilo izvajanje ukrepov strategije ocenjeno na 
5-stopenjski lestvici (od 1 malo dejavnosti na 5 ukrep izvaja).  

 

Ureditev dela v kmetijstvu 

 

ITALIJA, Sezonsko delo (it. Lavoro accessorio – Pomoţno delo) 
 
Pravna opredelitev sezonskega dela 
Pomoţno delo ureja Zakon o reformi trga dela (Zakon 92/2012), ki je stopil v veljavo 18. julija 
2012. Sezonsko delo je v tem zakonu opredeljeno kot posebna vrsta opravljanja dela, katerega 
namen je urediti občasna, priloţnostna oziroma t.i. pomoţna dela (npr. trgatev, prisotnost na 
sejmu, priloţnostna pobuda, ipd.). 
 
Plačilo 
Za plačilo te sezonskega dela se uporabljajo voucher-ji (kuponi). Bruto znesek posameznega 
kupona je 10,00 €, neto znesek, ki ga prejme delavec pa znaša 7,50 €. Razlika 2,50 € 
predstavlja plačilo za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje (18 % za pokojninsko in 7 % za 
zdravstveno zavarovanje). Vsak kupon velja za eno uro opravljenega dela, razen v kmetijstvu. V 
kmetijstvu je lahko en kupon plačilo za daljše obdobje. 
 
Kupon je je moţno kupiti: 

 neposredno na zavodu za pokojninsko zavarovanje (INPS), 

 na spletu, 
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 na bankah, 

 na poštah. 
 
Veljavnost kuponov je 24 mesecev od nakupa (podjetje jih mora uporabiti v omenjenem roku). 
 
Kako do plačila: 
Posamezne kupone lahko delavec unovči pri ustanovi, ki jih je izdala (v roku 1 ali 2 let – odvisno 
od posamezne ustanove). Večina podjetij se iz prakse posluţuje poštnih uradov. 
 
Sezonsko delo lahko koristijo: 

 druţine, 

 neprofitne organizacije, 

 druţinska podjetja, 

 kmetije, 

 podjetja, ki delujejo v vseh sektorjih, 

 javni naročniki. 
Podjetja lahko koristijo ta način delovnega razmerja samo za neposredne odnose med 
podjetjem in fizično osebo. Ta oblika opravljanja sezonskega dela ni mogoča pri posredovanju 
dela preko agencij za zaposlovanje.   
 
Sezonsko delo lahko opravljajo: 

 upokojenci, 

 dijaki in študenti: starejši od 16 in mlajši od 25 let. Srednješolci lahko opravljajo delo 
samo v času počitnic in ob sobotah in nedeljah, univerzitetni študenti lahko skozi celo 
leto. 

 osebe v dopolnilni blagajni, 

 delavci, ki imajo pogodbe z delovni čas, krajši od polnega,  

 brezposelni, 

 tujci z dovoljenjem za bivanje. 
 
Omejitve za delavca 
Delavec letno ne sme preseči neto 5.000,00 € (6.666,00 € bruto) prihodkov iz naslova 
sezonskega dela. V nekaterih primerih (osebe v dopolnilni blagajni, ipd.) je ta letni limit 3.000,00 
€ neto. 
 
Obveznosti za delodajalca 
Pred začetkom opravljanja sezonskega dela (lahko isti dan, ampak vsekakor pred začetkom 
dela) mora delodajalec poslati obvestilo na Zavod za pokojninsko zavarovanje. Obvestilo 
vsebuje podatke o podjetju in delavcu ter obdobje, v katerem se bo opravljalo sezonsko delo, ki 
je časovno omejeno. V obvestilu se ne navede delovnih ur, ne posameznih delovnih dni. 
Sporoči se namreč samo obdobje od kdaj do kdaj bodo v podjetju prisotne te osebe. 
 
Za delodajalce, ki obvestila zavodu ne posredujejo, so predvidene denarne kazni. 
 
Delavec mora delodajalcu podpisati izjavo, koliko sezonskega dela je v tekočem koledarskem 
letu ţe opravil. Če posamezna oseba preseţe letno omejitev (5.000,00 €), se lahko globa naloţi 
tudi delodajalcu. 
 
Posebnosti za kmetijski sektor 
 
V kmetijstvu je potrebno razlikovati med dvema primeroma. Namreč zakonodaja v Italiji razlikuje 
kmetije na podlagi letnega obsega prodaje. Kmetije ki preseţejo 7.000,00 € obsega prodaje, 
morajo voditi knjigovodstvo in so podvrţene DDV-ju. Tiste ki ne doseţejo te meje (to so male 
kmetije), so oproščene vodenja knjigovodstva ter plačevanja DDV-ja. 
 
Tudi glede pomoţnega dela se razlikujejo: 

 večje kmetije s prihodki prodaje nad 7.000,00 € lahko zaposlijo samo upokojence, 
študente ter osebe v dopolnilni blagajni (torej ne vseh koristnikov) in to samo za 
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sezonska dela. 

 manjše kmetije s prihodki prodaje pod 7.000,00€ se lahko posluţujejo vseh vrst 
koristnikov in to za vsako delo, tudi če ni izključno sezonsko. 

 
Hrvaška 
 
Pravna opredelitev sezonskega dela v kmetijstvu 
Začasno in občasno zaposlovanje za sezonska dela v kmetijstvu ureja Zakon o poticanju 
zapošljavanja (Zakon o spodbujanju zaposlovanja2).  
 
Kdo lahko opravlja sezonsko delo? 
Sezonsko delo v kmetijstvu lahko opravljajo osebe, ki so brezposelne osebe (registrirane ali 
neregistrirane pri zavodu za zaposlovanje)  ali upokojenci, ki na podlagi pogodbe o sezonskem 
delu opravljajo začasno ali občasno sezonsko delo v kmetijstvu.   
 
Opredelitev sezonskega dela 
Začasno in občasno sezonsko delo v kmetijstvu obsega naslednja dela v kmetijski dejavnosti: 
• delo na področju rastlinske pridelave, ki zajema pripravo tal, setev, sajenje, cepljenje, 
vzgojo rastlin, obrezovanje, pletje, redčenje, pakiranje, presajanje, varstvo rastlin, ţetev, 
spravilo pridelka, zbiranje, premikanje, sortiranje, obdelavo, predelavo in pakiranje, nakladanje 
in razkladanje kmetijskih proizvodov ali materialov, 
• delo na področju ţivinoreje, ki vključuje striţenje, molţo, kotitev, zbiranje in premikanje 
črede, selitev panjev in pridobivanje medu, zbiranje in sortiranje jajc, zbiranje in nakladanje 
perutnine, čiščenje objektov med proizvodnim ciklusom, nakladanje in razkladanje ţivali in 
krme, 
• delo na področju ribištva, ki vključuje ribolov na morju in sladkovodno ribištvo, sladkovodnih 
in morskih rib in školjk, in predelavo rib in drugih vodnih organizmov. 
 
Kdo lahko koristi sezonsko delo? 
• fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z registrirano kmetijsko dejavnostjo, 
• nosilec kmetijskega gospodarstva. 
 
Način plačevanja 
Vpeljan je sistem kuponov. Kupon je uradni dokument, ki dokazuje, da je delodajalec, ki 
zaposluje sezonske delavce v kmetijstvu, plačal prispevke za obvezna socialna zavarovanja od 
dnevne zavarovalne osnove. Delodajalec, ki zaposluje sezonske delavce v kmetijstvu, je dolţan 
za tega delavca preko nakupa kupona plačati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, ki se 
obračunajo od dnevne zavarovalne osnove. Za prispevke za obvezna socialna zavarovanje se 
štejejo prispevki za pokojninsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje in prispevki 
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Obveznosti plačila prispevkov za zaposlovanje in 
prispevkov za starševsko varstvo pri sezonskem delu v kmetijstvu ni. Dnevna zavarovalna 
osnova za izračun prispevkov je zmnoţek povprečne plače v preteklem letu in koeficienta 0,35, 
deljen s številom 30.  
 
Minister, pristojen za finance, v skladu s posebnim predpisom, za vsako koledarsko leto objavi 
višino dnevne zavarovalne osnove. Pogodba o začasnem ali občasnem sezonskem delu v 
kmetijstvu se sklene pred začetkom dela vsak delovni dan posebej, z izročitvijo kupona ter 
njenim evidentiranjem na predpisanem obrazcu. 
 
Prodaja kuponov za delodajalce poteka na finančni agenciji FINA, v skladu s posebnim 
predpisom o spodbujanju zaposlovanja, po ceni, ki je navedena na kuponu. Ob nakupu kupona  
delodajalci vnaprej plačajo obvezne prispevke za obvezno zavarovanje (prispevki za 
pokojninsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevki za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni) na dnevni osnovi.   
  
Kaj vsebuje pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu? 
Pogodba za sezonsko delo mora vsebovati: 

‒ podatke o delodajalcu in sezonskem delavcu v kmetijstvu, 
‒ določilo o najdaljšem trajanju delovnega dne, 
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‒ določbe o najkrajšem trajanju odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima 
delovnima dnevoma, tedenskega počitka, v skladu s predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja, 

‒ določbe o načinu in pogojih plačila dnevnega zneska plače in  
‒ registriran kupon.  

 
Delo sezonskih delavcev v kmetijstvu ne sme presegati 90 delovnih dni v koledarskem letu, ne 
glede na to ali so delo opravljali prekinjeno ali neprekinjeno Delovni dan sezonskega delavca v 
kmetijstvu ne sme trajati več kot 12 ur dnevno. Ima pravico do 30 minutnega odmora, če dela 
najmanj 6 ur dnevno, v časovnem razdobju 24 ur ima pravico do dnevnega odmora najmanj 12 
ur neprekinjeno. 
Za sezonske delavce v kmetijstvu, ki so sklenili pogodbo o začasnem in občasnem sezonskem 
delu v kmetijstvu, se ne uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo prenehanje vodenja v evidenci 
brezposelnih oseb, prenehanje ali zniţanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in 
prenehanje izplačevanja pokojnine.  
 
Kupone izdaja drţavni organ, pristojen za finance. Ob njenem nakupu mora pristojni organ 
evidentirati podatke o delodajalcu, njegovem sedeţu in dejavnosti. Na kuponu mora biti 
naveden dnevni znesek plače.  
  
Nadzor nad izvajanjem 
Nadzor nad izvajanjem sezonskega dela v kmetijstvu opravlja ministrstvo pristojno za delo ter 
inšpektorat za delo.  
 
Kazenske določbe:  
(1) Z globo od 50.000,00 do 100.000,00 HRK se kaznuje za prekršek delodajalca: 

‒ če se sklene pogodba za dela, ki niso navedena v zakonu, 
‒ če ne sklene pogodbe o začasnem in občasnem sezonskem delu pred začetkom dela, 
‒ če sezonski delavec pri njem opravlja delo dlje kot 90 dni, 
‒ če pogodbo o začasnem ali občasnem sezonskem delu v kmetijstvu sklene z osebo, ki 

ni navedena v zakonu.  
(2) Z globo 10.000,00 do 30.000,00 HRK se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, če stori 
prekršek iz prejšnjega člena.  
 
Avstrija 
 
Avstrija ne pozna posebne oblike pogodbe za opravljanje sezonskega dela. Odmik od splošne 
ureditve velja le za tuje sezonske delavce, za katere ni potrebno plačati prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje.  
 
Prijavo delavca se izvede po internetu, delavec pa lahko začne z delom, ko je prijava izvršena 
(vsaj 48 ur) . V primeru, da delodajalci podatkov ne prenašajo po internetu, obstaja moţnost 
prijave na obrazcu neposredno na območni zdravstveni zavarovalnici. 
 
Plačilo 
Minimalna plača je določena s kolektivno pogodbo in je odvisna od kvalifikacije ter vrste dela. 
Za delavce v gospodinjstvu, na posesti, na polju in vrtu znaša bruto plača okoli 1.200 EUR, kar 
pomeni, da znaša urna postavka bruto 7,00 EUR.  
 
Delovni čas 
Tudi delovni čas je natančno določen v kolektivni pogodbi, pri čemer pa delovni čas ne sme 
presegati 9 ur. Tedenski delovni čas je v osnovi urejen tako, da se delo ob sobotah konča ob 
13.00 uri. Prekinitve dela za malico morajo biti dolge najmanj 30 minut in se ne štejejo v delovni 
čas. Delajo lahko nadure, vendar so te drugače obdavčene. Tudi število nadur je omejeno in 
morajo biti razporejene preko celega leta. 
Stalno zaposleni, ki delajo čez vse leto, morajo opraviti zdravniški pregled pred pričetkom dela, 
za sezonska dela niso potrebni. 
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Organizacije proizvajalcev in skupine proizvajalcev 

 

Ključna ureditev v drugih pravnih sistemih se nanaša na zdruţevanje proizvajalcev kmetijskih 

pridelkov za namen skupnega trţenja, skupnih nastopov na trgu, skupnega planiranja 

proizvodnje, boljših pogodbenih odnosov s kupci, večje konkurenčnosti in večje prepoznavnosti. 

V različnih pravnih sistemih so moţne oblike zdruţevanja zelo različne. Ureditev sofinanciranja 

in drugi ukrepi za spodbujanje povezovanja so ključnega pomena. Pomembna je tudi moţnost 

ureditve zdruţevanja organizacij proizvajalcev v zdruţenja organizacij proizvajalcev in 

povezovanja organizacij proizvajalcev ali zdruţenj organizacij proizvajalcev z organizacijami 

proizvajalcev iz drugih drţav članic Evropske unije. 

 

Uredba 1308/2013/EU določa pravila in pogoje za priznavanje organizacij proizvajalcev v 

različnih sektorjih ter ukrepe, ki jih lahko organizacije proizvajalcev izvajajo. Podrobneje ureja 

tudi načine sofinanciranja in pogoje za sofinanciranje operativnih skladov za izvajanje 

operativnih programov organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave. 

 

FRANCIJA: V skladu z zakonodajo lahko pristojni drţavni organ prizna kot organizacije 

proizvajalcev kmetijske zadruge in njihove unije, druţbe za skupni kmetijski interes, kmetijske 

sindikate ter zdruţenja kmetijskih proizvajalcev, če imajo te pravne osebe za cilj trajno urejati 

kmetijsko proizvodnjo, okrepiti trţno organiziranost proizvajalcev ter organizirati in ohranjati 

pridelavo na določenem ozemlju. Za priznanje pa morajo imeti omenjene pravne osebe sprejeta 

pravila v okviru svojega delovnega področja. Ta pravila morajo zagotavljati prilagajanje 

proizvodnje zahtevam trga tako po količini kot kakovosti, dogovorjene zahteve in vzpostavljene 

pogodbene odnose s partnerji v proizvodni verigi, preglednost poslov in urejeno poslovanje na 

trgu in sledljivosti proizvodov.  

 

Organizacija proizvajalcev mora s svojo dejavnostjo zajemati enega ali več kmetijskih 
proizvodov. Veljavnost predpisov o organizacijah proizvajalcev se lahko z dekretom razširi tudi 
na druga kmetijska področja.  
 
V skladu z zakonodajo lahko pristojni upravni organ, kot medpanoţne organizacije, prizna tista 
zdruţenja, ki jih sestavljajo najbolj reprezentativne poklicne organizacije na področju kmetijstva 
in gozdarstva, lahko pa tudi najbolj reprezentativne organizacije v predelavi, distribuciji in 
prodaji.  
 
Medpanoţna organizacija je lahko priznana na ravni drţave ali na ravni proizvodnega območja, 
v vsakem primeru pa za določen proizvod oziroma skupino proizvodov. 
 
AVSTRIJA ima priznavanje organizacij proizvajalcev urejeno v skladu s krovno EU zakonodajo 
in v izvedbenih predpisih izrecno omenja moţnost priznanja dela pravne osebe kot organizacije 
proizvajalcev. 
 
ITALIJA ima priznavanje organizacij proizvajalcev urejeno kot predvideva krovna EU 
zakonodaja, pri čemer nacionalna zakonodaja izrecno omenja tudi moţnost, da je znotraj iste 
pravne osebe organiziranih več enot, ki so vsaka posebej lahko priznana kot organizacija 
proizvajalcev za različne proizvode in da se v tem primeru pogoji za priznanje ugotavljajo za 
posamezno enoto in člane v tej enoti. 
 
NEMČIJA z Zakonom o trţni strukturi iz leta 1969 ţe priznava organizacije proizvajalcev v 
sektorjih, kjer skupne ureditve trga na ravni EU (oziroma prejšnje EGS oziroma ES) niso 
predvidele organizacij proizvajalcev. 
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6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

6.1 Presoja administrativnih posledic  

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:  

 
S predlogom zakona se ne predvideva novih administrativnih postopkov. 

 

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za: 

 
Predlog zakona ne bo imel posledic na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike. 
 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za: 

 
Ker se je konkurenčnost slovenskih posameznih deleţnikov v verigi preskrbe s hrano v zadnjih 
nekaj letih zmanjšala, se s predlaganimi spremembami ZKme-1 vpliva na izboljšanje  
konkurenčnosti, vzpostaviti pogoje za boljše poslovno sodelovanje med deleţniki vzdolţ verige 
preskrbe s hrano.  
 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za: 

 
Predlog zakona ne bo imel posledic na socialne področju. 
 

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za: 

/ 

6.6 Presoja posledic za druga področja 

/ 

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 

 
Predstavitev sprejetega zakona ciljnim skupinam (seminarji, delavnice) in širši javnosti (mediji, 
javne predstavitve, spletne predstavitve). 
 
Ciljne skupine bodo o sprejemu zakona obveščene neposredno preko njihovih predstavnikov, 
javnost pa preko spletne strani ministrstva in obvestila medijem. 
 

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona 

/ 

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona: 

 
Predlog zakona je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/3/article/12981/7892/) in 
na spletni strani e-Demokracija.  

 

V postopku usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu so 
sodelovali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadruţna zveza Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

 

Prejete pripombe so bile upoštevane, kjer je bilo to mogoče. Glede nekaterih določb so bila 

podana dodatna pojasnila. Organizirana sta bila tudi dva usklajevalna sestanka. Predlog 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu je obravnaval tudi Svet za kmetijstvo 

in podeţelje Republike Slovenije, ki je posvetovalno telo ministra.  
 

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora in 

delovnih teles 

- Mag. Dejan Ţidan, minister, 

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/3/article/12981/7892/
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- Mag. Tanja Strniša, drţavna sekretarka, 

- Tadeja Kvas-Majer ,generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, 

- Marjeta Bizjak, namestnica generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo, 

- dr. Janez Posedi, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin, 

- mag. Gvido Mravljak, vodja Sluţbe za pravne zadeve. 

 

 

II. BESEDILO ČLENOV 

 

 
 
 

1. člen 
 
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 32/15) se 1. 
člen spremeni tako, da se glasi: 
 

»1. člen 
(vsebina zakona) 

 
(1) Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in 

podeţelja, spremljanje podatkov s področja podnebnih sprememb, ukrepe kmetijske politike, 
informiranje javnosti o kmetijski politiki, promet s kmetijskimi pridelki in ţivili, verigo preskrbe s 
hrano, varnost ţivil ne ţivalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, 
kakovost ţivil v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, varnost in kakovost ţivil v 
gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, 
označevanje kmetijskih pridelkov in ţivil, varstvo potrošnikov, doniranje hrane, dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, začasno ali občasno delo v kmetijstvu, javne sluţbe, zbirke podatkov in 
informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno 
delo, izobraţevanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor. 

 
(2) Ta zakon ureja izvajanje: 

- Uredbe Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji 
radioaktivnega onesnaţenja ţivil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki 
nevarnosti (UL L št. 371 z dne 30. 12. 1987, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta 
(EURATOM)št. 2218/89 z dne 18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o 
maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije ţivil in krme po jedrski nesreči 
ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči (UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, str. 1); 

- Uredbe Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz ţivil in krme 
po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, 
str. 4); 

- Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za 
kontaminate v hrani (UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi 
nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu 
postopku s pregledom - četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14); 

- Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z 
novimi ţivili in novimi ţivilskimi sestavinami (UL L št. 43 z dne 14. 2. 1997, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, 
Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom -Prilagoditev 
regulativnemu postopku s pregledom - Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14); 

- Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi 
sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in 
proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z 
dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. 
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maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega 
pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava druţb, politike konkurence, kmetijstva, 
varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, 
obdavčitve, statistike, vseevropskih omreţij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, 
svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in 
obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 
2013, str. 1); 

- Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah ţivilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, 
Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev 
regulativnemu postopku s pregledom - Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES); 

- Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
gensko spremenjenih ţivilih in krmi (UL Lšt. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 
2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih ţivilih in krmi glede 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64); 

- Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o 
sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti ţivil in krme, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES 
(UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 
1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih 
aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 
1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu 
postopku s pregledom - Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1); 

- Uredbe (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o 
aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na ţivilih (UL L št. 309 z dne 
26. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se 
uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega 
postopka s pregledom - Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Četrti del (UL L 
št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14); 

- Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in 
registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS 
in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta 
(EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov 
na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava druţb, politike 
konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne 
politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omreţij, pravosodja in temeljnih 
pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, 
varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 
158 z dne 10. 6. 2013, str. 1); 

- Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni ţivil 
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za 
katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede 
regulativnega postopka s pregledom - Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom - 
Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
852/2004/ES); 

- Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju 
uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in ţivilih ter s 
pravili o zdravstvenem varstvu ţivali in zaščiti ţivali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi 
nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega 
gibanja oseb, prava druţb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in 
fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih 
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omreţij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, 
zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa 
Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1); 

- Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih 
vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in ţivalskega izvora ter o 
spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 834/2013 z dne 30. avgusta 2013 o spremembi 
prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih 
vrednosti ostankov za acekvinocil, biksafen, diazinon, difenokonazol, etoksazol, 
fenheksamid, fludioksonil, izopirazam, lambda-cihalotrin, profenofos in protiokonazol v ali 
na nekaterih proizvodih (UL L št. 233 z dne 31. 8. 2013, str. 11); 

- Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
prehranskih in zdravstvenih trditvah na ţivilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (UL L št. 310 z 
dne 9. 11. 2012, str. 36); 

- Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi ţivilom (UL L št. 404 z dne 30. 12. 
2006, str. 26), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o ţivilih potrošnikom, 
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 
304 z dne 22. 11. 2011, str. 18); 

- Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 
2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 
o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, 
prostega gibanja oseb, prava druţb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, 
veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, 
vseevropskih omreţij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, 
carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij 
zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013. str. 1); 

- Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb ţganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne 13. 2. 2008, str. 16), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 164/2012 z dne 24. februarja 2012 o 
spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o 
opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb ţganih pijač (UL 
L št. 53 z dne 25. 2. 2012, str. 1); 

- Uredbe Sveta (ES) št. 733/2008 z dne 15. julija 2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih 
proizvodov, ki izvirajo iz tretjih drţav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 201 z 
dne 30. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1048/2009 z dne 23. 
oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih 
proizvodov, ki izvirajo iz tretjih drţav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 290 z 
dne 6. 11. 2009, str. 4); 

- Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za ţivila, encime za ţivila in arome za 
ţivila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 1); 

- Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
encimih za ţivila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 
1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 
(UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 7), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 
1056/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta o encimih za ţivila glede prehodnih ukrepov (UL L št. 313 z dne 13. 
11. 2012, str. 9); 

- Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
aditivih za ţivila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo 
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Komisije (EU) št. 913/2013 z dne 23. septembra 2013 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) 
št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v nekaterem sadju in 
zelenjavi (UL L št. 252 z dne 24. 9. 2013, str. 11); 

- Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
aromah in nekaterih sestavinah ţivil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na ţivilih ter 
spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 
ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), zadnjič spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) št. 985/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi in popravku 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe 
nekaterih aromatičnih snovi (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013, str. 18); 

- Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreţe za zbiranje 
računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski 
skupnosti (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 
1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreţe za zbiranje računovodskih podatkov o 
dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (UL L št. 340 z dne 
17.12.2013, str. 1);; 

- Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o 
zagotavljanju informacij o ţivilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in 
(ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 
87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in 
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič 
spremenjene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o ţivilih potrošnikom, spremembah uredb 
(ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 
2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 331 z dne 18. 11. 
2014, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1169/2011/EU); 

- Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o 
shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in ţivil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1);  

- Uredbe (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 podeţelja 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), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1839 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1);  

-  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja 
(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) 2015/791 z dne 
27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeţelja (UL L 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1); 

- Uredba (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 Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeţelja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (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); 
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- Uredba (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) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 128 z dne 4.2.2016, str. 8); 

- Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 671);  

- Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 
352 z dne 24. 12. 2013, str. 9);  

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeţelju za zdruţljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1); 

- Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih 
za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu 
in v tretjih drţavah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317 z dne 4. 11. 
2014, str. 56).«.  

 
 

2. člen 
3. člen se spremeni tako da se glasi: 

»3. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
 
1. kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma 
ţivinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma ţivinorejo, razen veterinarskih storitev, in 
dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod »01.1 
Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasadov«,»01.3 Razmnoţevanje rastlin«, 
»01.4 Ţivinoreja«, »01.5 Mešano kmetijstvo« in »01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo in 
priprava pridelkov«; 
 
2. kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokroţena gospodarska celota, ki 
obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko 
dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedeţ, ime ali firmo in je organizirano kot: 

– pravna oseba, 

– samostojna podjetnica posameznica ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem 
besedilu: samostojni podjetnik posameznik), 

– kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za 
kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, 

– zdruţenje fizičnih oziroma pravnih oseb, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo 
registracijo (v nadaljnjem besedilu: zdruţenje oseb); 

 
3. nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali 
fizična oseba ali zdruţenje oseb in za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov 
kmetijske politike oziroma sodeluje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike in posreduje podatke 
v evidence z delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo); 
 
4. hrana ali ţivilo je hrana v skladu z drugim členom Uredbe 178/2002/ES; 
 
5. kmetijski pridelki so ţivalski in rastlinski pridelki ter proizvodi prve stopnje predelave teh 
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pridelkov. 
 
6. KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva; 
 
7. skupni pašnik predstavljajo zemljišča v skupnem upravljanju z naslednjimi značilnostmi: 
- je v skupni rabi; 
- predstavlja geografsko zaokroţena kmetijska zemljišča v upravljanju; 
- na njem je organizirana paša ţivali  
- lahko ima gospodarske objekte ter objekte in naprave za oskrbo ljudi in ţivali; 
 
8. planina je zemljišče v alpskem, predalpskem ali dinarskem svetu Republike Slovenije z 
naslednjimi značilnostmi: 
- je v individualni ali skupni rabi; 
- predstavlja geografsko zaokroţena kmetijska zemljišča in gozd v upravljanju; 
- na njej je organizirana sezonska paša ţivali brez vsakodnevnega vračanja ţivali; 
- njena najniţja točka je na nadmorski višini najmanj 750 metrov ali na nadmorski višini najmanj 
400 metrov, kadar je to utemeljeno iz geografskih, zgodovinskih ali drugih razlogov; 
- lahko ima gospodarske objekte ter objekte in naprave za oskrbo ljudi in ţivali.«. 
 

3. člen 
 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen 
(kmetija) 

 
Kmetija je kmetijsko gospodarstvo, kjer kmetijsko dejavnost ali kmetijsko in gozdarsko 
dejavnost opravljajo nosilec in člani ali članice kmetije (v nadaljnjem besedilu: člani kmetije) ter 
zaposleni na kmetiji in druge osebe, ki opravljajo delo na kmetiji, ki ni opredeljeno kot 
zaposlovanje ali delo na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja 
na črno. 
 
(2) Nosilec je fizična oseba, ki je starejša od 15 let in ima stalno prebivališče na ozemlju 
Republike Slovenije. 
 
(3) Član kmetije je fizična oseba, ki je starejša od 15 let in ima stalno prebivališče na istem 
naslovu kot nosilec v Republiki Sloveniji. Član kmetije je lahko tudi fizična oseba, starejša od 15 
let, ki dela na kmetiji in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, vendar ne na istem naslovu 
kot nosilec in je nosilčev zakonec ali oseba, s katero ţivi v zunajzakonski skupnosti, partner v 
registrirani istospolni skupnosti ali s katero je nosilec v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do 
vštetega drugega kolena ter v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu, če nosilec za njen vpis v 
RKG pridobi njeno pisno soglasje.  
 
(4) Nosilec kmetije je tudi član kmetije. 
 
(5) Fizična oseba je član kmetije le na eni kmetiji.  
 
(6) Fizična oseba, ki je poslovni subjekt v skladu s predpisom, ki ureja poslovni register 
Slovenije, ne more biti član kmetije kot poslovni subjekt. 
 
(7) Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora nosilec kmetije izmed polnoletnih 
članov kmetije določiti tudi namestnika ali namestnico nosilca (v nadaljnjem besedilu: 
namestnik). Če kmetija nima več nosilca, postane nosilec njegov namestnik. Kot namestnik se 
ne more vpisati oseba, ki je v RKG vpisana ţe kot nosilec drugega kmetijskega gospodarstva 
kot samostojni podjetnik posameznik. 
 

(8) Osebe iz tega člena postanejo nosilec, namestnik ali član kmetije z dnem vpisa v RKG. 

 
(9) Dopolnilna dejavnost na kmetiji iz 99. člena tega zakona se ne šteje za poslovni subjekt iz 
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šestega odstavka tega člena. 
 

4. člen 
 
Peti člen se spremeni tako, da se glasi: 

»5. člen 
(pravica do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva) 

 
(1) Nosilec ima pravico do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva in je odgovoren za 
obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona. Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč, ki 
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG). 
 
(2) Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč iz prejšnjega odstavka, če je lastnik ali 
zakupnik zemljišč oziroma ima za uporabo zemljišč pridobljeno soglasje lastnika zemljišč ali 
drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč. Pri zemljiščih v solastnini 
ali skupni lastnini ima nosilec pravico do uporabe zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijska zemljišča. 
 
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti sedeţ v Republiki Sloveniji. 
 

(4) Pravna oseba, fizična oseba zdruţenje oseb je lahko nosilec samo enega kmetijskega 

gospodarstva. Fizična oseba, ki je hkrati tudi nosilec kmetijskega gospodarstva kot samostojni 

podjetnik posameznik, je lahko v RKG vpisana kot nosilec samo enega kmetijskega 

gospodarstva.«.  

 
5. člen 

 
Za dosedanjim 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi: 
 

»5.a člen 
(pašne skupnosti) 

 
(1) Pašna skupnost je zdruţenje oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja paše na skupnem 
pašniku oziroma planini. 
 
(2) Pašna skupnost se ustanovi na podlagi pogodbe, v kateri se uredijo medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti pašnih interesentov v zvezi s skupnim pašnikom oziroma planino, 
določi predstavnik pašne skupnosti ter pravila za vključitev novih članov oziroma zagotavljanje 
pravice do paše drugim pašnim interesentom. 
 
(3) Pašne skupnosti se vpišejo v register pašnih skupnosti.  
 
(4) Predlog za vpis pašne skupnosti poda predstavnik pašne skupnosti in mora vsebovati: 
- ime in naslov pašne skupnosti; 
- pogodbo o ustanovitvi pašne skupnosti; 
- ime in rojstni datum predstavnika pašne skupnosti;  
- podatke o članih pašne skupnosti, kot jih za vpis v evidenco subjektov določa ta zakon.  
  
(5) O vpisu pašne skupnosti v register pašnih skupnosti odloča upravna enota, ki tudi vodi 
zbirko podatkov, upravljavec registra je ministrstvo. 
 
(6) V registru pašnih skupnosti se vodijo naslednji podatki: 
- ime in sedeţ pašne skupnosti; 
- identifikacijska številka pašne skupnosti; 
- člani pašne skupnosti s podatki, kot jih za vpis v evidenco subjektov določa ta zakon; 
- datum pravnomočnosti odločbe o vpisu, odločbe o spremembi podatkov ter odločbe o izbrisu 
iz registra. 
 



 

 34 

(7) Predstavnik pašne skupnosti pristojni upravni enoti sporoča spremembe podatkov, ki se 
vodijo v registru, najpozneje v tridesetih dneh od nastale spremembe. 
 
(8) Dela, ki se opravljajo v okviru izvajanja paše na skupnem pašniku oziroma planini, lahko 
opravljajo člani pašne skupnosti. 
 
(9) Ne glede prvo točko 3. člena tega zakona, se prva faza predelave mleka ţivine na paši na 
planinah, kjer je nosilec pašna skupnost, katerih najniţja točka je na nadmorski višini najmanj 
750 metrov, v obdobju paše ţivine od začetka junija do konca septembra in prodaja teh izdelkov 
na kraju proizvodnje štejeta za kmetijsko dejavnost. 
 
(10) Ne glede predpis, ki ureja osebno dopolnilno delo, lahko pastir v obdobju paše ţivine od 
začetka junija do konca septembra opravlja delo na planini ali skupnem pašniku kot osebno 
dopolnilno delo.  
 
(11) Vrednotnico v primeru iz prejšnjega odstavka kupi naročnik, ki je predstavnik pašne 
skupnosti, oziroma posamezna fizična oseba, ki organizira pašo.«. 

 
6. člen 

 
6. člen in 7. člen se črtata. 
 

7. člen 
 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»(17 člen  

(upravičenci) 
 
(1) Upravičenci iz naslova ukrepov kmetijske politike so kmetijska gospodarstva, in druge fizične 
in pravne osebe ter skupine pravnih oziroma fizičnih oseb na ozemlju Republike Slovenje, ki 
opravljajo kmetijsko, ţivilsko, trgovinsko ali drugo dejavnost oziroma storitve za kmetijsko 
dejavnost oziroma za razvoj podeţelja, ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri kmetijah je 
upravičenec nosilec, razen, če ni drugače določeno. Upravičenci so tudi občine na ozemlju 
Republike Slovenije, ki izvajajo dejavnosti na področju kmetijstva oziroma razvoja podeţelja. 
 
(2) Zahtevek iz naslova ukrepov kmetijske politike vlaga nosilec, razen če ni drugače določeno. 
 
(3)  Upravičenec odgovarja za osebe, ki so po njegovem naročilu v zvezi z ukrepi kmetijske 
politike izvajale dela in storitve, kot da bi jih opravil sam. 
 
(4) Pri kmetiji ob spremembi nosilca vse pravice, obveznosti in sankcije, , ki so nastale do 
trenutka spremembe nosilca v RKG in se nanašajo na ukrepe kmetijske politike po tem zakonu, 
razen tistih ukrepov, za katere se podpora ne dodeli na površino ali na ţivali, preidejo na 
novega nosilca. 
 
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru obveznosti vračila sredstev, sredstva zavezan 
vrniti nosilec, na katerega se odločba za vračilo sredstev glasi. 
[Pri kmetiji, za katero je bila nosilcu odobrena vloga za ukrep, za katerega se podpora ne dodeli 
na površino ali na ţivali, se ob spremembi nosilca prenesejo na novega nosilca vse pravice, 
obveznosti in sankcije, razen obveznosti vračila sredstev. 
6) Upravičenci, ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev 
sredstev, hraniti še pet let od dneva pridobitve sredstev, razen če predpisi, ki urejajo ukrepe 
kmetijske politike, ne določajo drugače. 
 

8. člen 
 
Za 18. členom se doda novi 18.a člen, ki se glasi: 
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»18.a člen 

(strokovne komisije) 
 

(1) Minister ali predstojnik organa v sestavi ministrstva lahko v povezavi z razdeljevanjem javnih 
sredstev in priznavanjem pravic iz tega zakona, imenuje strokovne komisije.  
 
(2) Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra ali predstojnika organa v sestavi, ki 
pripravijo strokovno mnenje o obravnavani zadevi. 
 
(3) Način dela strokovnih komisij se določi s poslovnikom. 
  
(4) Minister predpiše sestavo, trajanje mandata, naloge strokovnih komisij in njihovo 
financiranje.«. 
 

9. člen 
 
Za 22. členom se dodata novi 22.a in 22.b člen, ki se glasita: 

 
»22.a člen 

(program razvoja podeţelja) 
 

Program razvoja podeţelja je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske 
komisije, in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz EKSRP. V 
programu razvoja podeţelja drţava članica določi ukrepe razvoja podeţelja in finančni okvir za 
njihovo izvedbo. 

 
22.b člen 

(katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti) 
 

(1) S katalogom stroškov in najvišjih priznanih vrednosti se podrobneje opredelijo vrste stroškov 
in njihove najvišje priznane vrednosti, od katere se izračuna upravičeni znesek podpore v okviru 
izvajanja ukrepov programa razvoja podeţelja.  
 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za vrste stroškov, ki niso vključene v katalog 
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, v predpisih iz 10. člena tega zakona, določi način za 
določitev najvišje priznane vrednosti. 
 
(3) Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti predpiše minister.«. 

 
10. člen 

 
Naslov 26. člena se spremeni tako, da se glasi »(ukrepi drţavnih pomoči)«. 
 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 
»(1) Ukrepi kmetijske politike, ki jih lahko uvedejo upravljavci pomoči, morajo biti skladni s 
predpisi iz 10. člena tega zakona in predpisi Unije.«. 

 
 

11. člen 
 

Za 26. členom se doda nov naslov 6. Ukrepi na področju podnebnih sprememb in pod tem 

naslovom novi 28.a člen, ki se glasi: 

 
»28 a. člen 

(podnebne spremembe v kmetijstvu) 
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(1) Ministrstvo je zavezano, da pridobiva in spremlja podatke s področja podnebnih spremembe 
v kmetijstvu ter poroča o stanju pristojnim organom.  
 
(2) Ministrstvo lahko naloge iz prvega odstavke tega člena prenese na drugega izvajalca.   
 
(3) Izvajalec opravlja svoje naloge in obveznosti kot javno pooblastilo.  
 
(4) Izvajalca se izbere na javnem razpisu.  
 
(5) Izbrani izvajalec mora izpolnjevati naslednja merila: delovne izkušnje s področja podnebnih 
sprememb, reference s področja podnebnih sprememb in strokovnega izpopolnjevanja s 
področja podnebnih sprememb. Merila za točkovanje se določijo v javnem razpisu.  
 
(6) Javno pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku za obdobje največ sedmih 
let. Medsebojna razmerja med nosilcem javnega pooblastila in ministrstvom se uredijo s 
pogodbo. 
 
(7) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali izvajalec preneha izpolnjevati pogoje, določene s 
tem zakonom, ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali predpisi Unije, če krši pogodbo, ali če 
ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem 
postopku. 
 
(8) Sredstva za naloge iz prvega  odstavke tega člena zagotavlja ministrstvo.«.  
 
 

12. člen 
 
Za novim 28.a členom se doda novo poglavje III.a INFORMIRANJE JAVNOSTI O KMETIJSKI 
POLITIKI in novi 28.b, 28.c in 28.č členi, ki se glasijo: 

 
»III.a. INFORMIRANJE JAVNOSTI O KMETIJSKI POLITIKI 

 
28.b člen 

(informiranje javnosti o kmetijski politiki) 
 

(1) Za izboljšanje informiranosti javnosti o kmetijski politiki ministrstvo izvaja aktivnosti 
informiranja, oglaševanja in promocije zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeţelja s poudarkom na posebnih lastnostih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, shemah 
kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, varnosti in kakovosti ţivil, verigi preskrbe s hrano, 
zdruţevanju proizvajalcev, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in povečanju konkurenčnosti 
kmetijstva in gozdarstva.  
 
(2) Aktivnosti informiranja, oglaševanja in promocije iz prejšnjega odstavka vključujejo zlasti: 

 razširjanje informacij in znanj z izobraţevanjem, informiranjem in oglaševanjem 
preko različnih trţno - komunikacijskih orodij in kanalov; 

 organiziranje izobraţevalnih in promocijskih dogodkov, degustacij, razstav, 
prodajnih obiskov in podobnih dogodkov v zvezi z odnosi z javnostmi ter udeleţbo 
na sejmih;  

 raziskovanje trga, statistične analize in ocenjevanje učinkovitosti aktivnosti 
informiranja in promocije. 

(3) Ministrstvo izvaja aktivnosti informiranja, oglaševanja in promocije na podlagi predpisov, ki 
urejajo javna naročila skladno s predpisi, ki urejajo drţavne pomoči. 

 
28.c člen 

(projekti informiranja javnosti) 
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(1) Ministrstvo sofinancira projekte, ki prispevajo k informiranju javnosti, oglaševanju in 
promociji na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeţelja, s posebnim poudarkom na 
posebnih lastnostih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, shemah kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma ţivil, varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, verigi preskrbe s hrano, 
zdruţevanju proizvajalcev, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in povečevanju konkurenčnosti 
kmetijstva in gozdarstva. 
 
(2) Vlada določi podrobnejše pogoje in merila za dodelitev sredstev iz tega člena. 
 
(3) Ministrstvo izvaja javne razpise v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije.  
 

28.č člen 
(subvencioniranje nabave kmetijskih pridelkov oziroma ţivi in izvedbe izobraţevanj za namen 

informiranja javnosti) 
 

1) Za namen informiranja javnosti in pravnih oseb s področja dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva in invalidskega varstva, 
ministrstvo subvencionira nabavo kmetijskih pridelkov oziroma ţivil  in  izobraţevanje s področja 
kmetijskih pridelkov oziroma ţivil.  
 
(2) Minister z odredbo podrobneje določi upravičence, ukrepe, pogoje, postopek izvedbe ter 
višino sredstev za dejavnosti iz tega člena.«.  
 
 

13. člen 
 
41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»41. člen 
(izvršljivost odločbe) 

 
Pritoţba zoper odločbo iz naslova ukrepov kmetijske politike, pritoţba zoper odločbo iz naslova 
vodenja RKG in pritoţba zoper odločbo o zasegu varščine, ne zadrţi njene izvršitve.«.  
 

14. člen 
 
Za 41. členom se doda novi 41.a člen, ki se glasi: 

 

»41.a člen 

(neizpolnitev ali kršitev obveznosti) 
 

(1) Če stranka predloţi laţne podatke ali če podatkov, pomembnih za odločitev, zaradi 
malomarnosti ne razkrije, pristojni organ vlogo ali zahtevek zavrne  

 
(2) Če stranka stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na 
primer uporaba sredstev v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v 
primeru višje sile, nedokončanje projekta, se stranki izda odločba, s katero se zahteva vračilo 
izplačanih sredstev in določi rok vračila izplačanih sredstev. Če stranka teh sredstev ne vrne v 
roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti. 
 
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se stranko izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto, če to 
zahtevajo veljavni predpisi. 

 
(4) Pristojnemu organu je treba poročati o uresničevanju ciljev in izpolnjevanju obveznosti v 
primerih, roku in na način, določenih s podzakonskim predpisom iz 10. člena tega zakona. 
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(5) Neizpolnjevanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravice do sredstev, se sankcionira v skladu 
s podzakonskim predpisom iz 10. člena tega zakona.«. 
 

15. člen 
 
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(2) Kadar pristojni organ na podlagi dokončnega poročila ali drugega končnega akta 
pristojnega nadzornega ali revizijskega organa ugotovi, da so bila sredstva dodeljena ali 
izplačana v nasprotju s predpisi ali predpisi  niso bili v celoti pravilno uporabljeni, pristojni organ 
svojo odločbo v roku petih let od dokončnosti odločbe odpravi in jo nadomesti z novo odločbo.«. 
 
Dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo: 
 
»(3) Kadar pristojni organ ugotovi, da je v odločbi ugotovljeno dejansko stanje nepravilno ali 
nepopolno ugotovljeno, ker je stranka predloţila laţne podatke, ali ker stranka podatkov, 
pomembnih za odločitev, zaradi malomarnosti ni razkrila, svojo odločbo v roku petih let od 
dokončnosti odločbe odpravi in jo nadomesti z novo odločbo.  
 
(4) Pristojni organ v odločbi iz prejšnjega odstavka odloči tudi, da se stranka izključi iz 
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje 
koledarsko leto, če to zahtevajo veljavni predpisi. 
 
(5) Pristojni organ v odločbi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zahteva tudi 
vračilo izplačanih sredstev in določi rok vračila izplačanih sredstev. Če stranka teh sredstev ne 
vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.«. 
 
Dosedanji tretji odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se beseda »in« 
nadomesti z vejico in za besedo »drugem« doda besedilo »in tretjem«. 
 

16. člen 
 
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) Postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega 
sredstva (odločba, dokončna v upravnem postopku), se poleg razlogov iz zakona, ki ureja 
upravni postopek, obnovi tudi, če: 
1. odločba temelji na upravni odločbi, ki je bila pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali 
odpravljena; 
2. če za obnovo postopka pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe drugega pristojnega 
organa zve za nova dejstva, ki bi bila mogla sama zase ali v zvezi z ţe ugotovljenimi dejstvi 
pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva upoštevana v prejšnjem postopku.«. 
 
Drugi odstavek se spremni tako, se beseda »primeru« nadomesti z besedo »primerih«. 
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(3) Pristojni organ lahko začne postopek obnove po uradni dolţnosti iz vseh obnovitvenih 
razlogov v petih mesecih. Rok začne teči v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni 
postopek, v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko je odločba postala 
pravnomočna, v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa od dneva, ko za obnovo 
postopka pristojni organ zve za pravnomočno odločbo.«. 
 

17. člen 
 
50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»50. člen 
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(čas in način vloţitve vloge)  
 

(1) Če se vlogo pošilja preko izvajalca poštnih storitev se jo mora poslati s priporočeno pošiljko. 
Pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, se za čas vloţitve šteje čas oddaje pošiljke pri 
izvajalcu poštnih storitev. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje pošiljke ni ugotovljen kljub 
poizvedbi pri izvajalcu poštnih storitev, se šteje, da je vloga vloţena kot zadnja na dan, ko je 
bila pošiljka oddana pri izvajalcu poštnih storitev. Vloga poslana preko izvajalca poštnih storitev 
kot navadna pošiljka, se zavrţe. 

 
(2) Kadar se vlogo vloţi neposredno pri pristojnem organu, se za čas vloţitve šteje čas prejema 
pošiljke v glavni pisarni pristojnega organa. 

 
(3) Kadar se vloga pošilja elektronsko, se za čas vloţitve šteje podatek o prejemu, ki ga 
samodejno zabeleţi informacijski sistem organa. Prejem vloge se potrdi s povratnim sporočilom 
v elektronski obliki.«. 
 

18. člen 
 
51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»51. člen  
(oblike javnih razpisov) 

 
(1) V predpisu iz 10. člena tega zakona se določi vrsta javnega razpisa: 
- odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu oddaje vlog ali 
- delno odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo v določenih časovnih presledkih, 
ki se določijo v javnem razpisu ali 
- zaprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo sočasno. 
 
(2) Vloga za posamezni javni razpis se odobri: 
- v odprtih javnih razpisih po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje in doseţejo minimalni prag točk pri merilih za izbor, če so le ta določena, do porabe 
sredstev; 
- v delno odprtih javnih razpisih na podlagi prejema popolnih vlog v posameznem časovnem 
obdobju, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, doseţejo minimalni prag točk pri merilih za izbor in 
so razvrščene po vrstnem redu od najvišje do najniţje točkovane vloge, za katero so razpisana 
sredstva v celoti še na voljo. Vloge, ki so nepopolne, se po dopolnitvi obravnavajo v okviru 
tistega časovnega obdobja, ko je bila dopolnitev vloţena; 
- v zaprtih javnih razpisih na podlagi popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, doseţejo 
minimalni prag točk pri merilih za izbor zaporedoma po vrstnem redu od najvišje do najniţje 
točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo. 
 
(3) V primeru spremembe predpisov Unije ali predpisov za njihovo izvrševanje, ki so podlaga za 
javne razpise iz druge alineje prvega odstavka tega člena, se javni razpisi zaprejo.«. 
 

19. člen 
 
52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»52. člen 
(vloge) 

 
(1) Pri odprtem javnem razpisu je dopolnitev vloge, ne da bi bila stranka pozvana, dopustna do 
zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani ministrstva. Šteje se, da je bila vloga 
vloţena takrat, ko je bila dopolnjena. 
 
(2) Pri delno odprtem javnem razpisu je dopolnitev vloge, ne da bi bila stranka pozvana, 
dopustna do zaključka časovnega presledka, v katerem je bila vloga oddana. Šteje se, da je bila 
vloga, v primeru dopolnitve, vloţena takrat, ko je bila vloga dopolnjena. Vsebinske spremembe 



 

 40 

vloge, ki so poslane po zaključku časovnega presledka, v katerem je prispela vloga, ne da bi 
bila stranka pozvana, se ne upoštevajo. 
 
(3) Pri zaprtem javnem razpisu se vsebinske spremembe vlog ne da bi bila stranka pozvana, ki 
so poslane po zaprtju javnega razpisa, ne upoštevajo. 
 
(4) Vloga, pri kateri se pojavi sum na nepravilnost, kot to določajo predpisi, ki urejajo zaščito 
finančnih interesov Unije, se ne obravnava sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem redu 
oddaje vlog, sredstva zaprošena s to vlogo pa se štejejo za porabljena na tem javnem razpisu. 
V primeru, da se sum izkaţe za neutemeljen, se vloga odobri, če so izpolnjeni pogoji iz 53. 
člena tega zakona. Pristojni organ o vlogi, pri kateri se pojavi sum na nepravilnost, odloči v roku 
enega leta od njene vloţitve. 
 
(5) Uradna oseba o razlogih za ugotovitev suma iz prejšnjega odstavka napiše utemeljen uradni 
zaznamek. 
 
(6) Stranka nima pravice do vpogleda v dokumente, ki so v zvezi s postopkom razjasnjevanja 
utemeljenosti suma iz četrtega odstavka tega člena, če bi njihovo razkritje stranki resno oslabilo 
postopek razčiščevanja tega suma. 
 
(7) S predpisom iz 10. in 12. člena tega zakona in v javnem razpisu se lahko določi obvezne 
priloge, brez katerih se vloga zavrţe brez pozivanja na dopolnitev, rok za odpravo 
pomanjkljivosti in podrobnejši postopki za obravnavo vlog.«. 
 

20. člen 
 
54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»54. člen 

(sprememba obveznosti) 
 

(1) Po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti iz 
predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev, lahko stranka vloţi obrazloţen 
zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev. Če bi bile tudi s 
spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter doseţen 
namen iz vloge, pristojni organ zahtevku za spremembo obveznosti ugodi s soglasjem v obliki 
dopisa. Izdaja dopisa šteje, da je pristojni organ zahtevku za spremembo obveznosti v celoti 
ugodil. V vseh drugih primerih pristojni organ zahtevek za spremembo obveznosti zavrne z 
odločbo.  
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko obrazloţen zahtevek za spremembo obveznosti 
stranka vloţi dvakrat pred potekom roka za vloţitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
določenega v odločbi o pravici do sredstev. 
 
(3) Zoper dopis in odločbo iz tega člena pritoţba ni dovoljena.«. 
 

21. člen 
 
55. člen se spremeni tako, da se besedilo »30. dneh« nadomesti z besedilom »šestih mesecih«. 
 

22. člen 
 
57. člen se črta. 
 

23. člen 
 
65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»65. člen 
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(varstvo interesov potrošnikov) 
 
(1) Fizične in pravne osebe, ki dajejo v promet kmetijske pridelke in ţivila, morajo zagotavljati 
izpolnjevanje predpisanih pogojev iz tega zakona in predpisov Unije, ki urejajo splošna načela 
in zahteve ţivilske zakonodaje v delu, ki se nanaša na varstvo interesov potrošnikov, predpisov 
Unije, ki urejajo zagotavljanje informacij o ţivilih potrošnikom ter predpisov Unije, ki urejajo 
sledljivost in označevanje GSO ter določajo meje naključne ali nenamerne prisotnosti GSO v 
pridelkih in ţivilih.  
 
(2) Uprava izvaja uradni nadzor nad izpolnjevanjem predpisanih pogojev  iz prejšnjega odstavka 
v skladu s predpisi Unije, ki urejajo uradni nadzor. 
 
(3) Vlada sprejme predpise za zagotavljanje varnosti in kakovosti ter informacij o kmetijskih 
pridelkih in ţivilih iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Podrobnejše pogoje glede varnosti, kakovosti in zagotavljanja informacij o kmetijskih 
pridelkih in ţivilih iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.«. 
 

24. člen 
 
66. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»66. člen 
(prepoved zavajanja) 

 

(1) Označevanje, oglaševanje oziroma trţenje kmetijskih pridelkov in ţivil ter storitev, povezanih 

s kmetijsko dejavnostjo ali uporaba besed in besednih zvez, ki se nanaša nanjo za izvajanje 

nekmetijske dejavnosti, ne smejo besedno, slikovno ali kako drugače zavajati potrošnika glede 

resničnosti navedb. 

 
(2) Označevanje, oglaševanje oziroma trţenje kmetijskih pridelkov in ţivil se po tem zakonu 
šteje za zavajajoče, če je v nasprotju s predpisom Unije, ki ureja zagotavljanje informacij o 
ţivilih potrošnikom. 
 
(3) Označevanje in oglaševanje storitev, povezanih s kmetijsko dejavnostjo šteje kot zavajajoče, 
če na katerikoli način zavaja potrošnika ali bi ga utegnilo zavajati in bi zaradi svoje zavajajoče 
narave verjetno vplivalo na njegove odločitve glede uporabe storitev.  
 
(4) Za oglaševanje oziroma trţenje kmetijskih pridelkov in ţivil na ozemlju Republike Slovenije 
mora biti določena odgovorna oseba s sedeţem v Republiki Sloveniji.«. 
 

25. člen 
 
Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se za besedo »pogojev« doda vejica, črta 
beseda »ali« in za besedo »vlagatelja« doda besedilo »ali če kmetijski pridelek ali ţivilo ni bilo 
pod zaščiteno označbo dano na trg sedem let,«.  
 

26. člen 
 

86. člen se spremeni tako, da se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko ob neizpolnjevanju pogojev, na vlogo vlagatelja ali 
če kmetijski pridelek ali ţivilo ni bilo pod zaščiteno označbo dano na trg sedem let, minister izda 
odločbo o prenehanju prehodne nacionalne zaščite kmetijskega pridelka ali ţivila.«. 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
Dosedanji tretji odstavek se črta. 
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27. člen 

 
Za 89. členom se doda novo poglavje VII. DONIRANJE HRANE« in novi 89.a, 89.b, 89.c in 89.č 
členi, ki se glasijo: 
 

»VII. DONIRANJE HRANE 
 

»89.a člen 
(doniranje hrane) 

 
(1) Zaradi preprečevanja izgub velikih količin hrane, varstva okolja ter pomoči upravičencem se 
s tem zakonom predpišejo način in pogoji doniranja hrane za zadovoljevanje ţivljenjskih potreb 
upravičencev.  
 
(2) Doniranje hrane je dajanje hrane brez plačila oziroma brezplačno dajanje hrane 
upravičencem in je skladno z dajanjem hrane na trg, kot to določa Uredba 178/2002/ES.  
 
(3) Donira se lahko samo tista hrana, ki je primerna za prehrano ljudi in izpolnjuje vse zahteve 
glede varnosti hrane v skladu s predpisi Unije in z nacionalnimi predpisi.  
 
(4) Upravičenci do donirane hrane so:   
– upravičenci do socialne pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo;  
– prejemniki denarnih podpor in socialnih storitev v skladu s splošnimi predpisi lokalnih 
skupnosti; 
– osebe, za katero donator oziroma posrednik z veliko verjetnostjo oceni, da je potrebna 
pomoči. 
 

89.b člen 
(donatorji in posredniki) 

 
(1) Donatorji so nosilci ţivilske dejavnosti s hrano v skladu z Uredbo 178/2002/ES, ki hrano brez 
trţne vrednosti donirajo upravičencem. Donatorji lahko v celoti uveljavljajo odbitek davka na 
dodano vrednost v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje davka na dodano vrednost. 
 
(2) Posredniki so organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki 
ureja humanitarne organizacije in donirano hrano razdelijo končnim upravičencem, ki so 
upravičeni do te hrane. Posredniki morajo biti nosilci ţivilske dejavnosti s hrano v skladu z 
Uredbo 178/2002/ES. 
 
(3) Donatorji in posredniki, ki sodelujejo doniranju hrane so odgovorni za varnost hrane njihovo 
kontrolo v skladu z Uredbo 178/2002/ES in morajo izpolnjevati splošne pogoje o higieni hrane iz 
Uredbe 852/2004/ES ter biti vpisani v register obratov iz 152.a člena tega zakona.   

 
89.c člen 

 (pogoji za podporo delovanja humanitarnih organizacij in lokalnih skupnosti) 
 
Za doseganje namena ciljev iz 89.a člena ministrstvo zagotovi proračunska sredstva in s 
pravilnikom določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati humanitarne organizacije ali lokalne 
skupnosti za nakup tehnične opreme z javnimi razpisi. 
 
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se razdelijo na podlagi javnega razpisa in 
predloţitvijo letnega programa dela humanitarnih organizacij ali lokalnih skupnosti, ki 
omogočajo kadrovsko, tehnično in prostorsko izvedbo aktivnosti za razdeljevanje donirane 
hrane. 
 

89.č člen 
(izvedbeni predpis) 
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(1) Minister predpiše podrobne pogoje, kriterije in načine doniranja hrane, ki jih morajo 
izpolnjevati posredniki pri doniranju hrane, v kolikor to ni določeno v predpisih Unije ter vsebino 
in način vodenja podatkov o donatorjih in posrednikih. 
 
(2) Na podlagi pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko lokalne skupnosti določijo 
podrobnejše pogoje, kriterije in načine doniranja hrane na podlagi lastnih socialnih programov 
dodelitve pomoči.«.    
 
 

28. člen 
Drugi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 
»(2) Organizacije za ugotavljanje skladnosti iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge iz 90. 
člena tega zakona kot javno pooblastilo. Če v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti 
organizacije za ugotavljanje skladnosti, lahko predstojnik Uprave določi organizacijo, ki 
izpolnjuje pogoje v skladu z Uredbo 882/2004/ES v drugi drţavi članici na podlagi javnega 
razpisa, razen v nujnih primerih, kjer je dovoljeno začasno imenovanje brez javnega razpisa, ki 
ni daljše od enega leta.«. 
 

29. člen 
 
V prvem in drugem odstavku 92. člena se črta besedilo »in kmetijskih gospodarstev«. 
 
V četrtem odstavku se za besedo »Upravo« doda », ministrstvom«. 
 
V petem odstavku se besedilo »in kmetijskih gospodarstev« črta. 
 

30. člen 
 
101. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»101. člen 
(dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji) 

 
(1) Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred začetkom opravljanja dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji pridobiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). 
 
(2) V dovoljenju se določijo vrste dopolnilnih dejavnosti, ki se opravljajo na kmetiji, in pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni za opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s 
tem zakonom, ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, KMG-MID kmetije, 
matična številka dejavnosti in davčna številka nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji in obdobje 
opravljanja posamezne vrste dopolnilne dejavnosti. 
 
(3) Če ţeli nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravljati novo vrsto dopolnilne dejavnosti ali 
prenehati opravljati posamezno vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora na upravni enoti 
pridobiti dovoljenje oziroma odločbo o razveljavitvi dovoljenja. 
 
(4) Če gre za dopolnilne dejavnosti, ki so ţivilske dejavnosti v skladu z Uredbo 178/2002/ES, 
mora biti nosilec dopolnilne dejavnosti pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisan v register 
obratov iz 152.a člena tega zakona. Vpis v register iz 152.a člena tega zakona ni potreben za 
tiste vrste ţivilskih dejavnosti, ki jih za potrebe nosilca dopolnilne dejavnosti, izvaja drug 
registriran ţivilski obrat. Nosilec dopolnilne dejavnosti v tem primeru v vlogi navede obrat ali 
obrate in vrste ţivilskih dejavnosti, ki jih obrat ali obrati izvajajo za njegove potrebe.  
 
(5) Upravna enota vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 
99. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto. Nosilec kmetije ali dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji mora najkasneje do roka iz tega odstavka upravni enoti sporočiti podatek o letnem 
dohodku dopolnilnih dejavnosti iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona. Če se 
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dohodka iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona ne more ugotoviti, niso več 
izpolnjeni pogoji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.  
 
(6) Upravna enota po uradni dolţnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja z odločbo razveljavi 
dovoljenje, če niso več izpolnjeni pogoji iz 99. člena tega zakona in predpisa, ki ureja dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Če upravna enota razveljavi dovoljenje za določeno vrsto dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji zaradi neizpolnjevanja pogojev, se dovoljenje za to vrsto dopolnilne 
dejavnosti na tej kmetiji ne sme izdati še eno leto po izdaji odločbe o razveljavitvi dovoljenja.  
 
(7) Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji preneha veljati s smrtjo nosilca 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nosilec kmetije lahko to dejavnost opravlja še največ en mesec 
oziroma do izdaje novega dovoljena.«. 
  

31. člen 
 

Prvi odstavek 102. člena se spremeni tako, da se črta beseda »gonjenje« ter za besedilom 
»paša ţivali« doda besedilo »na kmetijskih zemljiščih v uporabi nosilca kmetijskega 
gospodarstva«.  
 

32. člen 
 
Za 105. členom se dodajo novo poglavje X.a in novi členi 105.a, 105.b, 105.c, 105.č, 105.d in 
105.e, ki se glasijo: 

  

» Xa. ZAČASNO ALI OBČASNO DELO V KMETIJSTVU 
 

105.a člen 
(splošno) 

 
(1) Začasno ali občasno delo v kmetijstvu je začasna ali občasna oblika dela, v kateri je 
neposredno v odvisnosti od vegetacije, sezone oziroma narave dela za posamezno kmetijsko 
panogo značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili. 
 
(2) Naročnik dela je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG, za 
katerega bo izvajalec opravljal določena dela na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem 
delu v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: naročnik dela). 
 
(3) Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu je fizična oseba, ki opravlja delo po 
pogodbi iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).   
 

105.b člen 
(pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu) 

 
(1) Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se lahko opravlja na podlagi pogodbe o začasnem ali 
občasnem delu v kmetijstvu, ki je pogodba civilnega prava in ima lahko nekatere elemente 
delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Obvezni elementi pogodbe 
o opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu so: 

naziv ali ime in priimek, sedeţ, KMG-MID, davčna številka in matična ali EMŠO naročnika dela, 
ime, priimek, rojstni datum, davčna številka in EMŠO  izvajalca, 
vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo v kmetijstvu, 
obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, 
predvideno številu dni začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, 
določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, 
datum sklenitve pogodbe, 
urna postavka za opravljeno delo in 
predviden skupen znesek dohodka. 

(2) Za začasno ali občasno delo v kmetijstvu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna 
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razmerja, o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na 
delovnem mestu, enaki obravnavi glede na spol, glede prepovedi dela otrok, delovnem času, 
odmorih in počitkih, odškodninski odgovornosti ter varstvu nekaterih kategorij delavcev glede 
prepovedi opravljanja del.  
 
(3) V sporih med naročnikom dela in izvajalcem odloča delovno sodišče. 
 

105.c člen 
(omejitev začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu) 

 
(1) Začasno ali občasno delo se lahko na posameznem kmetijskem gospodarstvu opravlja 
prekinjeno ali neprekinjeno največ 120 dni v enem koledarskem letu. 
 
(2) Izvajalec ima lahko sklenjeno pogodbo o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu z več 
naročniki dela za isto časovno razdobje, pri čemer se upoštevajo določila zakona, ki ureja 
delovna razmerja o delovnem času, odmorih in počitkih. 
 

105.č člen 
(vodenje evidenc) 

 
(1) Naročnik dela je dolţan dnevno voditi evidenco o številu opravljenih dni začasnega in 
občasnega dela v kmetijstvu, evidenco sklenjenih pogodb začasnega in občasnega dela v 
kmetijstvu po posameznih izvajalcih in dnevno evidenco o izrabi delovnega časa posameznega 
izvajalca, ki vključuje tudi prihod na delo in odhod z dela.   
 
(2) Naročnik dela je dolţan hraniti evidence iz prejšnjega odstavka deset let in jih predloţiti na 
zahtevo pristojnega organa. 
 

105.d člen 
(plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu) 

 
(1) Urna postavka izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu ne 
sme biti niţja od 4,50 eurov bruto. 
 
(2) Višina najniţje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za 
obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za 
enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do 
prvega aprila v koledarskem letu. 
 
(3) Naročnik dela je na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v 
kmetijstvu dolţan izplačati izvajalcu dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v 
kmetijstvu najkasneje do 18. dne po preteku plačilnega obdobja.  
 

105.e člen 
(dajatve) 

 
Posebnih dajatev, ki jih ureja zakon, ki določa davek na določene prejemke, se od pogodbe o 
opravljanju začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu ne obračuna.«.  
 

33. člen 
 
107. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»107. člen 
(organizacije proizvajalcev) 

 
(1) Organizacija proizvajalcev po tem zakonu je pravna oseba ali del pravne osebe, ki povezuje 
proizvajalce kmetijskih proizvodov iz sektorjev, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, 
s cilji, ki jih za organizacije proizvajalcev določajo predpisi Unije. Proizvajalci določenega 
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kmetijskega proizvoda iz sektorjev, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, so lahko 
člani organizacije proizvajalcev neposredno ali preko pravne osebe, ki jo v celoti ali delno 
sestavljajo proizvajalci tega kmetijskega sektorja. Ne glede na določbe prvega stavka tega 
odstavka je lahko član organizacije proizvajalcev tudi subjekt, ki ni proizvajalec kmetijskega 
proizvoda iz sektorjev, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana, če je to dovoljeno s 
predpisi Unije in s predpisi na podlagi tega zakona. 
 
(2) Organizaciji proizvajalcev se status prizna, če izpolnjuje pogoje določene s predpisi Unije, s 
tem zakonom in predpisi na podlagi tega zakona. 
 
(3) O priznanju organizacije proizvajalcev na predlog stranke odloča minister. Če organizacija 
proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev za priznanje, ji minister z odločbo odvzame status 
organizacije proizvajalcev. 
 
(4) Kmetijske  proizvode iz sektorjev ali skupine kmetijskih proizvodov iz sektorjev, za katere se 
lahko prizna organizacija proizvajalcev, posebne pogoje, ki veljajo za priznanje organizacije 
proizvajalcev določenega kmetijskega proizvoda iz sektorja ali skupine kmetijskih  proizvodov iz 
sektorjev, postopek za priznanje ali odvzem priznanja in nadzor nad delovanjem organizacij 
proizvajalcev podrobneje določajo predpisi Unije, ta zakon in predpisi na podlagi tega zakona . 
 
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zdruţenja organizacij proizvajalcev.«. 
 

34. člen 
 
Naslov 107a. člena se spremeni tako, da se glasi: »(skupine proizvajalcev za skupno trţenje)«. 
 
V prvem odstavku se črta beseda »začetno«. 
 
V drugem odstavku se beseda »skupine« nadomesti z besedo »stranke«.  
 

35. člen 
 
Za 107a. členom se doda nova 107.b člen in 107.c člen, ki se glasita: 
 

»107.b člen 
(skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti) 

 
(1) Skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti po tem zakonu so pravne osebe, ki 
zdruţujejo pridelovalce, predelovalce oziroma druge osebe, vključene v izvajanje shem 
kakovosti s ciljem načrtovanja in usklajevanja proizvodnje s povpraševanjem, povečevanja 
konkurenčnosti, pospeševanja organiziranosti verige in izvajanja promocije shem kakovosti. 
 
(2) O priznanju skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti na predlog stranke odloči 
minister. Če skupina proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev za priznanje, ji minister z odločbo 
odvzame status skupine proizvajalcev. 
 
(3) Podrobnejše pogoje za priznavanje skupin proizvajalcev shem kakovosti predpiše minister. 

 
107.c člen 

(sodelovanje in operativne skupine) 
 
(1) Operativne skupine evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljnjem besedilu: operativne 
skupine EIP) po tem zakonu so oblike sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi, javno sluţbo 
svetovanja, znanstvenimi ustanovami, podjetji in drugimi subjekti, ki delujejo v kmetijskem in 
ţivilskem sektorju, z namenom krepitve inovacij in prenosa inovacij v prakso. 
 
(2) O priznanju operativne skupine EIP na predlog stranke odloči minister. Če operativna 
skupina EIP ne izpolnjuje več pogojev za priznanje, ji minister z odločbo odvzame status 
operativne skupine EIP. 
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(3) Podrobnejše pogoje za priznavanje operativnih skupin EIP predpiše minister.«. 
 

36. člen 
 
Peta alineja 122. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»- drţavna javna sluţba na osuševalnih in namakalnih sistemih;«.  
 

37. člen 
127. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»127. člen 
(upravljanje in vzdrţevanje melioracijskih sistemov)  

 
(1) Predmet drţavne javne sluţbe na osuševalnih in namakalnih sistemih je: 

– upravljanje in vzdrţevanje osuševalnih sistemov, razen če se primarna odvodnja 
osuševalnega sistema prenese na lokalno skupnost ali osuševalno zadrugo in 

– upravljanje, vzdrţevanje in delovanje drţavnih namakalnih sistemov.  
 

(2) Naloge drţavne javne sluţbe na osuševalnih in namakalnih sistemih so zlasti: 
- načrtovanje in izvajanje upravljanja; 
- izvedba vzdrţevanja in nadzor nad izvedbo vzdrţevalnih del; 
- osveţevanje podatkov za vodenje evidenc na področju osuševalnih in namakalnih sistemov; 
- izvajanje vloge soglasodajalca v postopkih poseganja v prostor na osuševalnih in namakalnih 
sistemih, ki so predmet te javne sluţbe, 
- druge naloge povezane z upravljanjem, vzdrţevanjem in delovanjem na osuševalnih in 
namakalnih sistemih.«. 
 
 

38. člen 
 
Tretji odstavek 135. člena se spremeni tako, da se dodata novi deseta in enajsta alineja, ki se 
glasita: 
»- en predstavnik Zveze slovenske podeţelske mladine; 

- ena predstavnica Zveze kmetic Slovenije.«. 
 

39. člen 
 
Prvi stavek 138. člena se spremeni tako, da se za besedo »vodi« doda besedilo »naslednje 
zbirke podatkov«. 
 
Črta se naslov točke a). 
 
V deveti alineji dosedanje točke a) se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »skupin 
proizvajalcev in operativnih skupin EIP;«. 
 
Osemnajsta alineja dosedanje točke a) se spremeni tako, da se glasi:  
»- evidenco izobraţevanja, usposabljanja in svetovanja za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeţelja;«. 
 
Za enaindvajseto alinejo dosedanje točke a) se dodajo nove dvaindvajseta, triindvajseta in 
štiriindvajseta alineja, ki se glasijo: 
»- evidenca za sektor mleka; 
- evidenca o zavezancih za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov; 
- evidenco okoljsko občutljivega trajnega travinja;«. 
 
Črta se naslov točke b). 
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Dosedanja prva, druga, tretja in četrta alineja točke b) postanejo petindvajseta, šestindvajseta, 
sedemindvajseta in osemindvajseta alineja.  

 
40. člen 

 
140. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 
»140. člen 

(evidenca subjektov) 
 
(1) Evidenca subjektov je namenjena enotnemu vodenju in posodabljanju podatkov o subjektih, 
ki se povezujejo s podatki centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) za 
fizične osebe ali poslovnega registra (v nadaljnjem besedilu: PRS) Slovenije za poslovne 
subjekte.  
 
(2) V evidenco subjektov se vpisujejo subjekti iz zbirk podatkov iz 138. člena tega zakona ter 
evidenc po zakonih, ki urejajo ţivila, krmo, veterinarstvo, veterinarska zdravila, zaščito ţivali, 
varstvo rastlin, rastlinski semenski material in fitofarmacevtska sredstva, vino, agrarne 
skupnosti, promocijo kmetijskih in ţivilskih proizvodov, morsko ribištvo in gozdni reprodukcijski 
material. Z evidenco subjektov se lahko povezujejo tudi druge evidence v pristojnosti ministrstva 
ali organov v sestavi, če imajo za to pravno podlago, v predpisih, ki urejajo evidence naštetih 
delovnih področij. 

 
(3) Iz CRP, PRS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 
ZPIZ)  se prevzemajo podatki iz 166. člena tega zakona.  
 
(4) V evidenci subjektov se vodijo tudi kontaktni podatki in pooblastila v soglasju s subjektom, ki 
te podatke posreduje sam. 
 
(5) Povezovanje med zbirkami podatkov o fizičnih osebah se izvede na osnovi EMŠO ali DŠ, o 
poslovnih subjektih pa na osnovi MŠO ali DŠ.  
 
(6) Identifikacijsko številko subjekta, ki je identifikator evidence subjektov, določi ministrstvo ob 
prvem vpisu subjekta v ESUB. Identifikacijska številka subjekta se uporablja za povezovanje 
med zbirkami podatkov iz drugega odstavka tega člena. 
 
(7) Subjekti, ki niso vpisani v CRP ali PRS in se vpisujejo v zbirke podatkov iz drugega odstavka 
tega člena, pridobijo identifikacijsko številko iz istega nabora kot subjekti v evidenci subjektov.«. 

 
 

41. člen 
 
Drugi odstavek 141. člen se črta. 
 
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  
 
»(2) Podatki iz RKG se uporabljajo za izvajanje ukrepov kmetijske politike in izvajanje 
predpisov, ki urejajo promocijo kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, za spremljanje stanja 
kmetijstva ter za načrtovanje kmetijske politike.«. 
 

42. člen 
 
142. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»142. člen 
(KMG-MID) 

 
(1) Osnova za vodenje RKG in njegovega povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je KMG-
MID, ki ga določi ministrstvo ob vpisu kmetijskega gospodarstva v RKG. Uporaba KMG-MID je 
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obvezna v vseh zbirkah podatkov ministrstva v zvezi s kmetijskim gospodarstvom. 
 
(2) KMG-MID se dodeli kmetijskim gospodarstvom ob prvem vpisu v RKG. 
  
(3) KMG- MID se ne spremeni: 

 pri kmetijah, če gre za spremembo nosilca in novi nosilec postane eden od oseb, ki 
izpolnjuje pogoj za člana kmetije; 

 če gre za zaščiteno kmetijo v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje kmetijskih 
gospodarstev, in je eden od dedičev novi nosilec; 

 ali če je iz pogodbe razvidno, da gre za nakup vseh kmetijskih zemljišč kmetije; 
 pri kmetijskih gospodarstvih, če gre za pravno nasledstvo v skladu s predpisi, ki urejajo 

gospodarske druţbe. 
 
(4) Upravna enota ukine KMG-MID: 

 na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva, če KMG-MID nima več pravic in 
neporavnanih obveznosti po tem zakonu; 

 po uradni dolţnosti, če ne izpolnjujejo pogojev za vpis iz prejšnjega člena in  v zadnjih 
petih letih nima nobenih sprememb v RKG in ostalih zbirkah podatkov; 

 če kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot samostojni posameznik ali pravna 
oseba  preneha s kmetijsko dejavnostjo.«. 

 
43. člen 

 
143. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»143. člen 
(podatki) 

 
(1) V RKG se enotno vodijo podatki o kmetijskem gospodarstvu, kmetijskih zemljiščih, ki jih ima 
nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi in za katere ima pravico uporabe ter subjektih na 
kmetijskem gospodarstvu.  
 
(2) V RKG se vodijo naslednji podatki: 
- KMG-MID; 
- naslov ali sedeţ kmetijskega gospodarstva s podatki iz registra prostorskih enot; 
- domače ime kmetijskega gospodarstva; 
- nosilec kmetijskega gospodarstva, za kmetijo tudi podatki o namestniku nosilca, članih kmetije 
in zaposlenih na kmetiji s podatki iz 140. člena tega zakona. V RKG se vpisujejo samo tisti 
zaposleni, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o delu v skladu s predpisom, ki ureja delovna 
razmerja. 
- podatki o fizičnih osebah zaposlenih pri članih kmetije in podatki o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju za kmečko zavarovane člane kmetije, s podatki ZPIZ; 
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 101. člena tega zakona; 
- kmetijska zemljišča iz prvega odstavka tega člena s podatki iz 144. člena tega zakona; 
- podatki o planinah in skupnih pašnikih; 
- pridelek oljk in oljčnega olja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 0,1 hektarja oljčnikov; 
- staleţ rejnih ţivali; 
- primarna proizvodnja ţivil rastlinskega izvora kmetijskega gospodarstva; 
- primarna pridelava krme; 
- razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi moţnostmi za kmetijsko dejavnost. 
 
(3) V RKG se privzemajo naslednji podatki:  
- podatki o fizičnih osebah zaposlenih pri članih kmetije in podatki o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju za kmečko zavarovane člane kmetije, s podatki ZPIZ; 
- staleţ rejnih ţivali; 
- primarna proizvodnja ţivil rastlinskega izvora kmetijskega gospodarstva; 
- primarna pridelava krme 
- kontrolni in inšpekcijski pregledi kmetijskih gospodarstev in podatki zbirne vloge iz predpisa o 
izvedbi ukrepov kmetijske politike; 
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- omejitve vezane na nosilca kmetijskega gospodarstva ali omejitve pri spreminjanju podatkov v 
RKG; 
- članstvo kmetijskega gospodarstva v organizacijah proizvajalcev in skupinah proizvajalcev iz 
152. člena tega zakona 
- vključenost kmetijskega gospodarstva v ekološko ali integrirano pridelavo iz 147. člena tega 
zakona; 
- za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vpisujejo skupine kmetijskih pridelkov. 
- kontrolni in inšpekcijski pregledi kmetijskih gospodarstev in podatki zbirne vloge iz predpisa o 
izvedbi ukrepov kmetijske politike; 
- omejitve vezane na nosilca kmetijskega gospodarstva ali omejitve pri spreminjanju podatkov v 
RKG; 
- članstvo kmetijskega gospodarstva v organizacijah proizvajalcev in skupinah proizvajalcev; 
- vključenost kmetijskega gospodarstva v ekološko ali integrirano pridelavo; 
- za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vpisujejo istovrstne skupine kmetijskih pridelkov. 
 
(3) RKG vodijo upravne enote. 
 
(4) Podatke za vpis in spremembe podatkov iz drugega  odstavka tega člena, razen prve in 
zadnje alineje, mora nosilec sporočiti upravni enoti. Spremembe mora sporočiti v 30 dneh po 
nastali spremembi. V primeru smrti nosilca kmetije in če namestnik ni določen, morajo podatke 
sporočiti člani kmetije ali osebe, ki imajo zakonito pravico do uporabe zemljišč. Podatke iz četrte 
alineje drugega odstavka tega člena lahko spremeni tudi upravna enota po uradni dolţnosti, če 
sprememba izhaja iz podatkov uradne evidence. 
 
(5) Podatke o pridelku oljk in oljčnega olja iz osme alineje drugega odstavka tega člena nosilec 
kmetijskega gospodarstva sporoča upravni enoti enkrat letno, najpozneje do 15. februarja leta, 
ki sledi letu obiranja oljk.  
 
(6) Podatke iz  pete alineje  drugega odstavka tega člena vpiše upravna enota po uradni 
dolţnosti. Podatki iz tretjega odstavka tega člena se v RKG prevzemajo ali določijo na podlagi 
prevzetih podatkov tako, da se RKG povezuje z drugimi evidencami z delovnega področja 
ministrstva ali drugih drţavnih organov. 
 
(7) RKG se vodi v opisni in grafični obliki. 
 
(8) Ugotovitve kontrol ukrepov kmetijske politike ali inšpekcijskega nadzora, ki se nanašajo na 
podatke iz RKG, kontrolorji ali inšpektorji posredujejo v RKG in so podlaga za spremembo 
podatkov v RKG po uradni dolţnosti, ki jo izvede upravna enota. 
 
(9) Upravna enota ob vpisu v RKG ali vnosu sprememb nosilcu izda izpis iz RKG. Ministrstvo 
kot upravljavec podatkov ob večjih sistemskih spremembah po uradni dolţnosti izda izpise iz 
RKG. 
 
(10) Spremembe podatkov v RKG izvede ministrstvo po uradni dolţnosti tudi takrat, kadar so 
spremembe take, da bistveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov.«.  
 

44. člen 
 
Peti odstavek 144. člena se spremeni tako, da se za deveto alinejo doda nova deseta alineja, ki 
se glasi:  
»- identifikacijska oznaka planine ali skupnega pašnika;«. 
 
Dosedanji deseta in enajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja. 
 

45. člen 
 
152. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»152. člen 
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(evidenca organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev in operativnih skupin EIP) 
 

(1) V evidenci organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev in operativnih skupin EIP se vodijo 
ali prevzamejo naslednji podatki: 
 
a) za organizacije proizvajalcev oziroma člane organizacij proizvajalcev: 

 podatki iz 140. člena tega zakona za člane organizacije proizvajalcev in za organizacije 
proizvajalcev; 

 podatki iz 143. člena tega zakona za člane organizacij proizvajalcev; 
 podatki iz 156. člena tega zakona za člane organizacij proizvajalcev, imetnike rejnih 

ţivali; 
 podatki o obsegu in vrednosti trţne proizvodnje za organizacije proizvajalcev, če je to 

za posamezen sektor kmetijskih pridelkov potrebno;  
 številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja organizacije proizvajalcev. 

 
b) za skupine proizvajalcev, ustanovljene za namen iz 107. a člena tega zakona: 

 podatki iz 140. člena tega zakona za skupine in člane skupin proizvajalcev; 
 podatki iz 143. člena tega zakona za člane skupin proizvajalcev; 
 podatki iz 156. člena tega zakona za člane skupin proizvajalcev, imetnike rejnih ţivali; 
 podatki iz 162.c člena tega zakona za člane skupin proizvajalcev mleka in mlečnih 

izdelkov; 
 podatki iz četrte in šeste alineje 166. člena tega zakona za člane skupin proizvajalcev 

iz sektorja gozdarstva; 
 podatki iz centralnega registra čebelnjakov za člane skupin proizvajalcev iz sektorja 

čebelarstva; 
 številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja skupine proizvajalcev. 

 
c) za skupine proizvajalcev, ustanovljene za namen iz 107.b člena tega zakona: 

 podatki iz 140. člena tega zakona; 
 podatki o vrsti sheme kakovosti; 
 podatek o številu članov skupine proizvajalcev; 
 podatek o skupnem obsegu proizvodnje članov skupine proizvajalcev; 
 številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja skupine proizvajalcev. 

 
d) za operativne skupine EIP, ustanovljene za namen iz 107.c člena tega zakona: 

 podatki iz 140. člena tega zakona za skupine in člane skupin; 
 podatki iz 143. člena tega zakona; 
 podatki iz 156. člena tega zakona za člane skupin, imetnike rejnih ţivali; 
 podatek o številu članov skupine; 
 številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja operativne skupine.  

 
(2) Podatki iz pete alineje točke a), prve in šeste alineje točke b), druge in pete alineje točke c) 
ter pete alineje točke d), se vpišejo v evidenco na podlagi odločbe o priznanju iz 107., 107.a, 
107.b in 107.c člena tega zakona. 

 
(3) Podrobnejšo vsebino evidence predpiše minister. 
 

(4) Evidenca je namenjena izvajanju ukrepov kmetijske politike za spodbujanje delovanja 

organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev in operativnih skupin EIP.«.  
 

46. člen 
 
154. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»154. člen 
(register plačilnih pravic) 

 
Register plačilnih pravic iz sheme osnovnega plačila v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, upravlja in vodi agencija na podlagi podatkov iz odločb o dodelitvi ali 
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odvzemu plačilnih pravic, odločb o spremembi letnih vrednosti plačilnih pravic in vlog o prenosu 
plačilnih pravic ter na podlagi podatkov, ki se prevzemajo iz evidence o finančnih pomočeh, 
evidence subjektov in registra kmetijskih gospodarstev. 
 
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 

 KMG-MID ter ime in priimek ali naziv imetnika plačilnih pravic oziroma KMG-MID ter 
ime in priimek ali naziv lastnika plačilnih pravic, če je imetnik zakupnik plačilnih pravic iz 
140. in 143. člena tega zakona; 

 površine kmetijskih zemljišč iz 143. člena tega zakona; 
 identifikacijske podatke o plačilnih pravicah; 
 število in letne vrednosti plačilnih pravic; 
 datum vzpostavitve plačilnih pravic; 
 datum zadnjega aktiviranja plačilnih pravic; 
 poreklo plačilnih pravic; 
 številka in datum odločb o dodelitvi ali odvzemu plačilnih pravic; 
 spremembe plačilnih pravic; 
 vključenost imetnika plačilnih pravic v shemo za male kmete v skladu s predpisom, ki 

ureja sheme neposrednih plačil; 
 datum trajanja zakupa plačilnih pravic. 

 
(3) Podatki iz registra plačilnih pravic se uporabljajo za izvajanje ukrepov kmetijske politike in za 
prenose plačilnih pravic. 
 
(4) Podatki v registru plačilnih pravic so javni in so objavljeni na spletni stani agencije, razen 
davčne številke, EMŠO ali matične številke ter imena in priimka ali naziva imetnika plačilnih 
pravic.«. 
 

47. člen 
 
158. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»158. člen 
(evidenca melioracijskih sistemov in naprav) 

 
(1) Evidenca melioracijskih sistemov in naprav (v nadaljnjem besedilu: KatMeSiNa)) je temeljna 
in enotna evidenca o osuševalnih in namakalnih sistemih. KatMeSiNa vsebuje grafični in 
tekstualni del. 
 
(2) Grafični del vsebuje zlasti naslednje podatke: 
- ustrezen enolični identifikator območja osuševalnega oziroma namakalnega sistema (ID) ter 
- parcele, vključene v območja osuševalnega oziroma namakalnega sistema. 
 
(3) Tekstualni del KatMeSiNa vsebuje zlasti naslednje podatke o posameznem osuševalnem 
oziroma namakalnem sistemu: 
- ime; 
- katastrske občine in parcelne številke; 
- izdani upravni akti; 
- stanje sistema; 
- delovanje in vzdrţevanje sistema. 
 
(4) Podrobnejšo vsebino, način vodenja in postopek vodenja KatMeSiNa predpiše minister. 
 
(5) KatMeSiNa je namenjena upravljanju osuševalnih in namakalnih sistemov.«. 
 

48. člen 
 

Za dosedanjim drugim odstavkom 161. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 
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»(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo izvajalci analiz zemlje ali pedološkega vzorčenja, ki 

te naloge izvajajo izven javne sluţbe, anonimizirane podatke analiz zemlje oziroma 

pedološkega vzorčenja posredovati ministrstvu skupaj s podatkom o lokaciji analize.«. 

 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 

 
49. člen 

 
162. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

                                                                   »162. člen 

(evidenca o izobraţevanju, usposabljanju in svetovanju za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeţelja) 

 
(1) Evidenco o izobraţevanju, usposabljanju in svetovanju za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeţelja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o izobraţevanju) upravlja ministrstvo, vodijo pa jo 
izvajalci izobraţevanja, usposabljanja ali svetovanja na podlagi podatkov o opravljenem 
izobraţevanju, usposabljanju, svetovanju ali mojstrskem izpitu. 

 
(2) Evidenca o izobraţevanju vsebuje naslednje podatke: 
- o udeleţencu izobraţevanja, usposabljanja oziroma svetovanja iz 140. člena tega zakona; 
- KMG-MID kmetijskega gospodarstva udeleţenca izobraţevanja, usposabljanja ali svetovanja 

iz 143. člena tega zakona; 
- EMŠO ali MŠO številko za udeleţenca izobraţevanja ali usposabljanja na področju 
gozdarstva ter 
- vsebinske podatke o izobraţevanjih, usposabljanjih in svetovanjih, zlasti vrsta, teme in število 

ur in izobraţevanja, usposabljanja ali svetovanja; 
- datum in lokacija opravljenega izobraţevanja, usposabljanja ali svetovanja: 
 - izvajalci izobraţevanja, usposabljanja ali svetovanja. 
 
(3) Evidenca o izobraţevanju je namenjena kontroli izpolnjevanja pogojev za ukrepe programa 
razvoja podeţelja. 

 
(4) Evidenca mojstrskih kmetij je namenjena evidentiranju teh kmetij in vsebuje zlasti 

podrobnejše podatke o dejavnosti, za katero je bil izdan mojstrski izpit, in kmetiji, na kateri dela 
kmet mojster. 

 
50. člen 

 
Za 162. členom se dodajo novi 162.a, 162.b in 162.c člen, ki se glasijo: 

 
»162.a člen 

(evidenca o zavezancih za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov) 

(1) Evidenca zavezancev za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov vključuje podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev in o kupcih, ki so pravne ali 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ţivil in proizvodnje pijač določenega sektorja 
(v nadaljnjem besedilu: kupci).  
 
(2) Evidenca zavezancev za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov za nosilce kmetijskih gospodarstev vsebuje podatke, ki se prevzemajo iz 140., 143., 
144., 148. in 156. člena tega zakona: 

- KMG-MID; 
- naslov ali sedeţ kmetijskega gospodarstva; 
- podatki iz 140. člena tega zakona o nosilcu in za kmetijo tudi podatki o namestniku 

nosilca, članih kmetije in zaposlenih na kmetiji 
- kmetijska zemljišča iz prvega odstavka tega člena s podatki iz 144. člena tega zakona; 
- podatki o planinah in skupnih pašnikih; 
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- pridelek oljk in oljčnega olja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 0,1 hektarja 
oljčnikov; 

- staleţ rejnih ţivali iz 156. člena tega zakona; 
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 101. člena tega zakona; 
- članstvo kmetijskega gospodarstva v organizacijah proizvajalcev in skupinah 

proizvajalcev iz 152. člena tega zakona; 
- vključenost kmetijskega gospodarstva v sheme kakovosti po tem zakonu iz 148. člena 

tega zakona. 
 

(3) Evidenca zavezancev za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in  ţivilskih 
proizvodov za kupce vsebuje podatke iz 152.a člena tega zakona: 

- firmo ali ime in priimek ter sedeţ ali naslov s hišno številko; 
- davčno številko; 
- EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta; 
- podatke o registriranem ali odobrenem obratu, podatke o nosilcu ţivilske dejavnosti, 

dejavnosti, ki jih izvaja obrat in opis ţivil in postopkov pri dejavnosti obrata. 
 

(4) Za vodenje evidence zavezancev iz drugega in tretjega odstavka tega člena ministrstvo 
podatke prevzema iz zbirk podatkov ministrstva iz 143. člena, 144. člena in 152.a člena tega 
zakona. 

 
(5) Evidenco zavezancev vodi ministrstvo.  

 
(6) Namen evidence zavezancev za plačilo obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in 
ţivilskih proizvodov je zagotavljanje pobiranja prispevka od primarnih kmetijskih proizvodov ter 
kupcev za izvajanje predpisov, ki urejajo promocijo kmetijskih in ţivilskih proizvodov. 
 

162.b člen 
(evidenca okoljsko občutljivega trajnega travinja) 

 
(1) Evidenca okoljsko občutljivega trajnega travinja je prostorska evidenca v digitalni grafični 
obliki, ki vsebuje: 

 območja okoljsko občutljivega trajnega travinja na Naturi 2000, ki jih ministrstvu pošlje 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,  

 površine okoljsko občutljivega trajnega travinja, za katere na podlagi predpisov Unije, ki 
urejajo neposredna plačila, velja prepoved oranja in spreminjanja rabe, in  

 površine okoljsko občutljivega trajnega travinja v kršitvi, za katere velja obveznost 
spremembe v trajno travinje v skladu s predpisi, ki urejajo neposredna plačila. 

 
(2) Za namen izvajanja plačila za zeleno komponento v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, se uporablja evidenca okoljsko občutljivega trajnega travinja. 
 
(3) Podrobno vsebino evidence okoljsko občutljivega trajnega travinja in način vodenja predpiše 
vlada. 

 
162.c člen 

(evidenca za sektor mleka) 
 
(1) Evidenco mleka vodi in upravlja agencija. 
(2) Zavezanci za vpis v evidenco mleka so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki mleko 
proizvajajo in trţijo ter prvi kupci mleka. 
 
(3) V evidenci za mleko se vodijo in prevzemajo podatki: 

1. iz 140. člena tega zakona o nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki mleko proizvaja ter 
trţi in o prvem kupcu mleka: 

2. iz 143. člena tega zakona KMG-MID; 
3. iz  trţno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov iz 170. člena tega 

zakona: 
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 odkupljene količine mleka, ki jih poročajo prvi kupci mleka, ki so mleko odkupili 
neposredno od proizvajalcev mleka; 

 oddane količine mleka prvemu kupcu mleka izven Republike Slovenije, ki jih poročajo 
nosilci kmetijskih gospodarstev; 

 letne količine neposredno prodanega mleka in mlečnih izdelkov, ki jih poročajo nosilci 
kmetijskih gospodarstev; 

 ugotovitve inšpekcijskega nadzora.  
 
(4) Podrobnejšo vsebino in postopek za vpis v evidenco iz tega člena predpiše minister.  
 
(5)  Evidenca je namenjena izvajanju trţno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih 
izdelkov, izvajanju ukrepov kmetijske politike in izvajanju predpisa, ki ureja promocijo kmetijskih 
in ţivilskih izdelkov.«. 
 

51. člen 
 
Prvi odstavek 166. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

»(1) Za izvajanje ukrepov kmetijske politike in za zagotavljanje varnosti, kakovosti in pravilnosti 

označevanja ţivil ter za vodenje in upravljanje zbirk podatkov podatkov drugega odstavka 140. 

člena tega zakona, lahko ministrstvo in organi v sestavi pridobivajo, uporabljajo in obdelujejo 

podatke, vključno z osebnimi podatki iz naslednjih predpisanih zbirk podatkov, ki jih upravljajo 

drţavni organi, javni zavodi in agencije, koncesionarji ali občine ter drugi pooblaščeni organi: 

 registra prostorskih enot; 

 davčnega registra in evidence o davkih (davčna številka za subjekte iz 140. člena tega 
zakona, davčni in rezidenčni status, podatek o neporavnanih davkih in prispevkih, firmo 
ali ime in priimek ter sedeţ ali naslov zakupnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
identifikacijska oznaka parcele zakupljenih zemljišč); 

 centralnega registra prebivalstva (EMŠO in davčno številko, spol, datum rojstva, datum 
smrti, priimek, ime, stalno prebivališče v Sloveniji, začasno prebivališče v Sloveniji, 
prebivališče v tujini, naslov za vročanje, drţavljanstvo, oče, mati, zakonec, otroci, 
generalni status, status prebivališča, indikator začasnega bivanja v tujini in stari EMŠO 
v primeru zamenjave, podatek o skrbniku in vrnitvi poslovne sposobnosti). Za 
povezovanje evidence se uporablja EMŠO ali davčna številka ali ime in priimek ali stalni 
ali začasni naslov ali sorodstvene vezi (EMŠO očeta, matere, zakonca, otrok, skrbnika);  

 zemljiškega katastra (identifikacijska oznaka parcele, meja parcele, površina, MŠO ali 
EMŠO, podatki o lastniku in upravljavcu v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje 
nepremičnin); 

 katastra stavb (podatki o lastniku in upravljavcu v skladu z zakonom, ki ureja 
evidentiranje nepremičnin, identifikacijska oznaka stavbe, lega in oblika, površina, šifra 
in naziv dejanske rabe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, povezava z 
zemljiškim katastrom, povezava z registrom prostorskih enot, povezava z zemljiško 
knjigo); 

 zemljiške knjige (firma ali ime in priimek, MŠO ali EMŠO ter sedeţ ali naslov lastnika in 
upravljavca s hišno številko, lastninska in zakupna pravica na posameznih parcelah); 

 poslovnega registra Slovenije (registra transakcijskih računov in zbirke letnih poročil: 
matična številka, davčna številka, datum vpisa in izbrisa, pravnoorganizacijska oblika 
subjekta, naziv (polno ime, kratko ime), naslov sedeţa, šifra in naziv glavne dejavnosti 
in ostalih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, podatke o druţbenikih, 
njihovih identifikacijskih številkah, poslovnih deleţih in osebah, pooblaščenih za 
zastopanje oziroma ustanoviteljih in zastopnikih, podatke o številki transakcijskega 
računa, povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur, letno poročilo, stroški);  

 zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu kmetijskih pridelkov ali ţivil; 

 zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (podatki o 
zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije, površino v lasti sklada in v najemu, firmo ali 
ime in priimek EMŠO – matično številko ter sedeţ ali naslov zakupnika teh zemljišč, 
številko pogodbe, podatek o poravnanih obveznostih do sklada); 
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 zbirk podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje; 

 zbirk podatkov o vodah; 

 Agencija RS za okolje - podatki iz vodne knjige (šifra rabe vode, naziv rabe vode, 
številka in datum odločbe, tip odločbe, skupna površina namakanja, podatki o 
namakanju); 

 zbirk podatkov o ekološko pomembnih območjih; 

 zbirk podatkov o onesnaţenosti zemljišč in vod; 

 zbirk podatkov o okolju, naravi in habitatih; 

 zbirk podatkov o zavarovanih in drugih območjih, ki so pomembna za izvajanje ukrepov 
ministrstva; 

 zbirk podatkov iz prostorskega informacijskega sistema po predpisih o prostorskem 
načrtovanju; 

 zbirk podatkov ZPIZ (ime in priimek, naslov in EMŠO in davčna številka oziroma naziv, 
sedeţ, matična ali davčna številka zavarovanca in zavezanca, datumu pričetka in konca 
zavarovanja, podlaga za zavarovanje, število ur delovnega časa zavarovanca in 
zavezanca, število zaposlenih);  

 zbirk podatkov s področja regionalne politike; 

 zbirk osebnih podatkov s področja socialne politike; 

 zbirk podatkov o inšpekcijskih postopkih, ki potekajo, in odločbah, ki se glasijo zoper 
nosilca in se nanašajo na izvajanje določil navzkriţne skladnosti; 

 zbirk podatkov o sodnih odločbah, zoper nosilca, ki se nanašajo na izvajanje določil 
navzkriţne skladnosti; 

 zbirk podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (o zdravstvenem 
zavarovanju zavarovanca: ime in priimek, EMŠO ali davčna številka in naslov); 

 registra nepremične kulturne dediščine vključno s podatki o parcelah in lastnikih (vrsta 
in naziv nepremične kulturne dediščine, ime in priimek ter naslov), ter njihovih lastniških 
deleţih; 

 podatki iz evidence socialnih podjetij, registra invalidskih podjetij (firma, naslov, 
zastopnik, matična številka, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost, datum vpisa 
in izbrisa),  

 zbirk podatkov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (podatke iz informatizirane 
glavne knjige zemljiške knjige in podatke o odprtih stečajnih postopkih (firma ali ime in 
priimek, EMŠO ter sedeţ ali naslov lastnika in upravljavca s hišno številko, podatek o 
lastninski in zakupni pravici na posameznih parcelah oziroma podatek o lastninski 
pravici posamezne osebe, podatek o stečajnem postopku, faza postopka)); 

 zbirk podatkov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (podatke 
iz evidence izvajalcev raziskovalne dejavnosti in razvojne dejavnosti (ime in priimek, 
številka evidence raziskovalne dejavnosti, šifra dejavnosti zaposlitev); 

 zbirk podatkov Centra Republike Slovenije za poklicno izobraţevanje (podatki o 
pridobitvi Nacionalne poklicne kvalifikacije (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, 
datum izdaje certifikata, vrsta certifikata) 

 evidenca drţavnih pomoči, ki jo vodi Ministrstvo za finance.«. 

 
 

52. člen 
 

V 172. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 

»(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena nadzor nad varnostjo in kakovostjo 

ekoloških kmetijskih pridelkov ali ţivil, ki se nanaša na sprostitev v prost promet za ţivila 

neţivalskega izvora, opravljajo fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano. Nadzor nad 

uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov ali ţivil, ki se nanaša na sprostitev v prost promet za 

ţivila ţivalskega izvora, opravljajo uradni veterinarji.«. 

 
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita: 
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»(8) Nadzor nad izvajanjem prvega, drugega in četrtega odstavka 66. člena tega zakona 

opravlja v delu, ki se nanaša na kmetijske pridelke in ţivila, inšpektor za hrano in uradni 

veterinar.  

(9) Nadzor nad izvajanjem prvega in tretjega odstavka 66. člena tega zakona v delu, ki se 
nanaša na storitve, povezane s kmetijsko dejavnostjo, opravlja kmetijski inšpektor, v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.«. 
 
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek. 
 
Doda se novi dvanajsti odstavek, ki se glasi: 
 

»(12) Nadzor nad izvajanjem začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, ki je opredeljeno v od 

105.a do 105.e členu tega zakona, opravlja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo 

inšpekcijsko nadzorstvo. Za ta namen ima inšpektorat za delo dostop do registra kmetijskih 

gospodarstev.«. 

 
53. člen 

 
173. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

»173. člen 
(nadzor nad uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov ali ţivil) 

 
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena sistematične dokumentacijske 
preglede in naključne identifikacijske preglede glede varnosti ţivil neţivalskega izvora pred 
sprostitvijo v promet v Republiki Sloveniji opravljajo carinski organi, razen nujnih primerov in 
poostrenega nadzora glede varnosti ţivil ob uvozu, ki ga opravljajo fitosanitarni inšpektorji in 
inšpektorji za hrano. 
 
(2) Če pristojni carinski organ pri opravljanju nadzora sumi ali ugotovi, da pošiljka ekoloških 
kmetijskih pridelkov in ţivil neţivalskega izvora, ki ji je priloţen certifikat, ni skladna s predpisi, ki 
urejajo uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih drţav, ne dovoli uvoza in o tem obvesti pristojnega 
inšpektorja za hrano, ki odredi potrebne ukrepe.  
 
(3) Kadar je za uvoz kmetijskih pridelkov ali ţivil neţivalskega izvora predpisana najava pošiljke 
na enotnem vstopnem dokumentu, carinski organ ne sprosti pošiljke v prost promet, dokler ne 
prejme potrjenega enotnega vstopnega dokumenta ali enakovrednega dokumenta v elektronski 
obliki, ki ga je potrdil pristojni inšpektor. 
 
(4) Vstop pošiljk iz prejšnjega odstavka je mogoč samo skozi določene vstopne točke, ki jih 
določi Vlada. 
 
(5) Podrobnejše pogoje za izvajanje nadzora carinskih organov predpiše minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za carine, v skladu s predpisi Unije.«. 
 

54. člen 
 

V prvem odstavku 174. člena se za besedo »po« doda besedilo »drugih predpisih s področja 
kmetijstva in«. 
 
Za petnajsto alinejo se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi: 
»- nadzirati kmetijska opravila iz 102. člena tega zakona;«. 
 
Dosedanja šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alineja postanejo sedemnajsta, osemnajsta 
in devetnajsta alineja. 
 
Za novo devetnajsto alinejo se doda  nova dvajseta alineja, ki se glasi: 
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»- nadzirati sporočanje podatkov v trţno informacijski sistem iz 162.c in 170. člena tega 
zakona;«. 
 
Dosedanja devetnajsta alineja postane enaindvajseta alineja. 
 
Za novo enaindvajseto alinejo se pika nadomesti s podpičjem in se doda  nova dvaindvajseta 
alineja, ki se glasi: 
»- nadzirati sporočanje podatkov iz 171.a člena tega zakona.«. 
 
V drugem odstavku se za enajsto alinejo doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:  
»- predlagati pristojnemu organu izbris, ukinitev spletne strani ali označitev spletne strani kot 
zavajajoče;«. 
 
Dosedanja dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo trinajsta, štirinajsta in petnajsta 
alineja. 
 
V tretjem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:  
- predlagati pristojnemu organu izbris, ukinitev spletne strani ali označitev spletne strani kot 
zavajajoče;«. 
 
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja. 
 

55. člen 
 
V 175. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, ki se 
glasita: 

»-odredi odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ali drugo ukrepanje, da se zagotovi skladnost 

označevanja, oglaševanja in informiranja potrošnikov glede storitev povezanih s kmetijsko 

dejavnostjo ali uporaba besedne zveze, ki se nanaša nanjo za izvajanje nekmetijske dejavnosti  

iz prvega in tretjega odstavka 66. člena; 

- odrediti odpravo nepravilnosti pri spletnem oglaševanju ali spletnem trţenju storitev povezanih 
s kmetijsko dejavnostjo;« 
 
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, 
štirinajsta in petnjajsta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, 
dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alineja. 
 
Za dosedanjo petnajsto alinejo, ki je postala sedemnajsta alineja, se doda nova osemnajsta 
alineja, ki se glasi: 
»- odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti pri izvajanju nalog trţno informacijskega 
sistema iz 162.c in 170. člena tega zakona;«. 
 
Dosedanja šestnajsta in sedemnajsta alineja postaneta devetnajsta in dvajseta alineja.  
 
Za dosedanjo sedemnajsto alinejo, ki je postala dvajseta alineja, se doda nova enaindvajseta 
alineja, ki se glasi: 
- odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti pri sporočanju podatkov iz 171.a člena tega 
zakona;«. 
 
Dosedanja osemnajsta alineja pa postane dvaindvajseta alineja. 
 
V drugem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
- odredi odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ali drugo ukrepanje, da se zagotovi skladnost 
označevanja, oglaševanja in informiranja potrošnikov glede kmetijskih pridelkov in ţivil iz 66. 
člena tega zakona;«. 
 
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, 
štirinajsta in petnjajsta alineja postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, 
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dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alineja. 
 
Za dosedanjo petnajsto alinejo, ki je postala šestnajsta alineja, se doda nova sedemnajsta 
ailineja, ki se glasi: 
»- odrediti odpravo nepravilnosti pri spletnem oglaševanju ali spletnem trţenju kmetijskih 

pridelkov ali ţivil;«. 
 
Dosedanja šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja postanejo 
osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindajseta in dvaindvajseta alineja.  
 
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi: 
 
»(5) V primerih zavajanja potrošnika glede označevanja, oglaševanja oziroma trţenja kmetijskih 
pridelkov in ţivil, sme uradni veterinar ali inšpektor za hrano z ustno odločbo na zapisnik takoj 
prepovedati promet z ţivilom osebi, ki neposredno označuje, oglašuje ali daje v promet 
kmetijski pridelek ali ţivilo, ki ni označeno v skladu s predpisi ali je oglaševano v nasprotju s 
predpisi.«. 
 
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 
 

56. člen 
 

V 176. členu se v prvem odstavku deveta alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
» - označi kmetijski pridelek ali ţivilo z označbo porekla v nasprotju s prvim odstavkom 77. 
člena tega zakona ali označi kmetijski pridelek ali ţivilo z geografsko označbo v nasprotju s 
prvim odstavkom 78. člena tega zakona;«. 
 
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi: 
»- opravlja kmetijsko opravilo v nasprotju s 102. členom tega zakona;«. 
 
Dosedanja enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja, postanejo dvanajsta, trinajsta, 
štirinajsta in petnajsta alineja. 
 
Dosedanja šestnajsta alineja, ki postane sedemnajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi: 
» - ne predloţi podatkov, ki jih mora po tem zakonu predloţiti ali jih ne predloţi v predpisanem 
roku (prvi odstavek 61. člena, tretji in četrti odstavek 143. člena, drugi odstavek 150. člena, 156. 
člen, 162.c člena, 170. člen, 170.a in 171.a člen);«. 
 
V četrtem odstavku se črta besedilo »posameznik ali«. 
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:  
 
»(5) Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik in 
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«. 
 

57. člen 
 

V prvem odstavku 177. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- če z označitvijo, oglaševanjem ali trţenjem storitev, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, 
zavaja potrošnika glede resničnosti navedenih podatkov (prvi odstavek 66. člena);«. 
 
Za tretjo alinejo se dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita: 
»- če z označevanjem, oglaševanjem oziroma trţenjem kmetijskih pridelkov in ţivil zavaja 
potrošnika (drugi odstavek 66. člena); 
- če z označevanjem, oglaševanjem storitev zavaja potrošnika (tretji odstavek 66. člena);«. 
 
Dosedanja četrta, peta, šesta in sedma alineja postanejo šesta, sedma, osma in deveta alineja.  
 
Za novo deveto alinejo se dodata še novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita: 
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»- opravi večje število dni začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, kot je določeno v prvem 
odstavku 105.c člena tega zakona.; 
- ne vodi dnevne evidence opravljenega začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, kot jo 
določa 105.č člen tega zakona.«. 
 
Za drugo alinejo četrtega  odstavka se dodajo nov tretja, četrta in peta alineja, ki se glasijo: 

»- če z označitvijo, oglaševanjem ali trţenjem storitev, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, 

zavaja potrošnika glede resničnosti navedenih podatkov (prvi odstavek 66. člena); 
- če z označevanjem, oglaševanjem oziroma trţenjem kmetijskih pridelkov in ţivil zavaja 
potrošnika (drugi odstavek 66. člena); 
- če z označevanjem, oglaševanjem storitev zavaja potrošnika (tretji odstavek 66. člena);.«. 
 
Za dosedanjo tretjo alinejo, ki postane šesta alineja, se dodata še novi sedma in osma alineja, 
ki se glasita: 
»-opravi večje število dni začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, kot je določeno v prvem 
odstavku 105.c člena tega zakona; 
- ne vodi dnevne evidence opravljenega začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, kot jo 
določa 105.č člen tega zakona.« 
 
 

58. člen 
 
178.b člen se spremni tako, da se glasi: 
 

»178.b člen 
 

(1) Podatke o nepravilnostih, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale tveganje za varno 
proizvodnjo ţivil ali predstavljajo zavajanje potrošnikov glede kmetijskih pridelkov ali ţivil, lahko 
uprava posreduje javnosti vključno z imenom in priimkom, nazivom, poslovnim naslovom ali 
sedeţem pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali druge fizične osebe, kjer je bila povzročena nepravilnost. 
 
(2) Če se naknadno v okviru pravnih sredstev odločba o odrejenih ukrepih ali o izrečenih 
sankcijah spremeni, odpravi ali razveljavi, mora Uprava v roku 15 dni po prejemu odločitve na 
spletnih straneh objaviti popravek. Odškodninska odgovornost zaradi objave odločbe, ki je bila v 
nadaljnjem postopku spremenjena, odpravljena ali razveljavljena, ni podana, če je inšpekcijski 
organ ravnal v dobri veri oziroma je iz okoliščin primera izhajal utemeljen sum glede obstoja 
nepravilnosti.«. 

 
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

 
59. člen 

                                                                (uveljavitev) 
 
Organizacije proizvajalcev priznane v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 32/15) in Pravilnikom o priznanju organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (Uradni list RS, št. 89/14) ali 
Pravilnikom o priznavanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (Uradni 
list RS, št. 26/14 in 26/14 – Zkme-1B), morajo delovanje uskladiti s tem zakonom in predpisi, 
sprejetimi na podlagi tega zakona, najpozneje do 31. marca 2017. 

 
 

60. člen 
                                                   (pašne skupnosti) 

 
Pašne skupnosti, ki niso registrirane v skladu s tem zakonom (ampak so vzpostavljene v skladu 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
58/12 in 27/16) so lahko vpisane v RKG kot nosilke kmetijskih gospodarstev do konca leta 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075
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2020.  
 

61. člen 
 (uporaba podzakonskih predpisov) 

 
(1) Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz tega zakona se še naprej uporabljajo naslednji 
podzakonski predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom: 
- Pravilnik o priznavanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in 
namiznih oljk ter hmelja (Uradni list RS, št. 89/14); 
- Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list 
RS, št. 26/14 in 26/14 – ZKme-1B); 
- Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14).  
 
(2) V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izda minister, pristojen za kmetijstvo, 
predpise iz …. členov tega zakona.  
 
(3) Pravilnik o evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 121/06) preneha veljati. 

 
62. člen 

                                               (prenehanje veljavnosti) 
 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati 99. do 105. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12in 27/16). 

 
63. člen 

 
 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 

 

III. OBRAZLOŢITEV 

 

K 1. členu – vsebina zakona 
 
S tem členom se usklajuje evropska zakonodaja, ki jo izvaja ta zakon.  
 
K 3. členu – pomen izrazov  
 
Pri definiciji kmetijskega gospodarstva se črta moţni obliki organiziranosti kmetijskega 
gospodarstva kmetijsko gospodarstvo – planina in kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik. 
Planine in skupni pašniki se s spremembo zakona štejejo kot zemljišča s posebnimi lastnostmi v 
okviru kmetijskih gospodarstva. V RKG se ohranijo vse do sedaj vpisane planine in skupni 
pašniki ter njihove lastnosti, ki pa se vodijo na nivoju zemljišč. 
 
V RKG je trenutno vpisanih 259 planin, ki obsegajo 7.519 hektarjev. Od tega je 28 planin, na 
katerih se pasejo ţivali samo enega kmetijskega gospodarstva in 231 planin, na katerih se 
pasejo ţivali večih kmetijskih gospodarstev. Skupnih pašnikov je v RKG vpisanih 37, skupaj 
obsegajo 596 hektarjev. Pri osmih skupnih pašnikih je nosilec fizična oseba, pri ostalih agrarna 
ali pašna skupnost ali društvo.  
 
Kot moţno obliko organiziranosti kmetijskega gospodarstva se doda zdruţenje fizičnih ali 
pravnih oseb, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo. S tem se definicija 
kmetijskega gospodarstva prilagaja definiciji 'kmeta' po EU zakonodaji. Zdruţenja (npr. pašne in 
agrarne skupnosti) so bila ţe do sedaj vpisane kot nosilci kmetijskih gospodarstev v registru 
kmetijskih gospodarstev, čeprav za to ni bilo ustrezne zakonske podlage oz. to začasno do 31. 
12 .2016 omogoča Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. S sprejetjem Zakona o agrarnih 
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skupnostih, ki ureja status agrarnih skupnosti in dodanega novega 5. a člena, ki določa pašne 
skupnosti, imamo ustrezno zakonsko podlago, da se agrarne in pašne skupnosti lahko določijo 
kot moţni nosilci kmetijskih gospodarstev. Trenutno je v RKG vpisanih 144 pašnih in agrarnih 
skupnosti, ki obdelujejo 6.318 hektarjev.  
 
 
Dosedanji zakon izraza 'KMG-MID' ni definiral, ker se izraz pogosto in vsesplošno uporablja je 
vnos definicije v zakon nujen.  
Črta se definicija proizvodne enote, ker  
Črta se definicija proizvodne enote, ker  
 
 
K 4. členu – kmetija 
 
Vsebine, ki zadevajo kmetijo, razen splošnega pravila o pravici do uporabe zemljišč kmetijskega 
gospodarstva, se premestijo iz 5. člena v  4. člen in dopolnijo. Vsebinsko dopolnitev predstavlja 
pravilo, da fizična oseba ne more nastopati kot nosilec kmetije in hkrati kot nosilec drugega 
kmetijskega gospodarstva, ki je organizirano v obliki samostojnega podjetnika posameznika, 
Prav tako se z dopolnitvijo doda moţnost, da na kmetiji lahko opravljajo kmetijsko dejavnostjo 
tudi vsi tisti, ki opravljajo dela kot obliko dela po zakonu, ki določa delavna razmerja ali na 
drugih podlagah in se ne šteje kot delo na črno v skladu z zakonodajo, ki ureja preprečevanje 
dela in zaposlovanje na črno.  
 
V RKG se za potrebe izvajanja 61. člena vpisujejo samo tisti zaposleni, ki so zaposleni v skladu 
s predpisom, ki ureja delovna razmerja. 
 
K 5. členu – nosilec 
 
S predlagano spremembo dosedanjega 7. odstavka oziroma sedaj 4. odstavka 5. člena se 
določa, da posamezna fizična oseba, ki nastopa kot nosilec kmetije, ki ni poslovni subjekt, in 
hkrati kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je organizirano kot samostojni podjetnik 
posameznik, ne mora biti nosilec dveh kmetijskih gospodarstev. Trenutno je v RKG 39 oseb, ki 
so kot nosilci kmetijskih gospodarstev vpisani dvakrat: enkrat kot fizične osebe, ki niso poslovni 
subjekti, in drugič kot fizične osebe poslovni subjekti (s.p.). Od teh jih je za obe kmetijski 
gospodarstvi zbirno vlogo oddalo 8 oseb. Sprememba se uvajamo zaradi pravila iz Uredbe 
809/2014/EU, da ima en »kmet« (fizična ali pravna oseba ali zdruţenje fizičnih/pravnih oseb) 
lahko le eno kmetijsko gospodarstvo in odda le eno zbirno vlogo. To pomeni, da se prepreči 
umetno ustvarjanje dveh KMG-jev in s tem izogne določenim velikostnih pragom, npr. 5.000 
EUR za izvzetje iz pravil aktivnega kmeta, izvzetje prvih 2.000 EUR neposrednih plačil 
posameznega KMG iz zniţanj za finančno disciplino ipd. 
 
K 5.a členu – pašne skupnosti  
 
Pašne skupnosti je do sedaj urejal Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 58/12). Ker je zakon v veljavi ţe kar nekaj let, ga je v delu, ki 
govori o registraciji pašne skupnosti teţko izvajati. Poleg tega so tako v Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih kot v Zakonu o kmetijstvu, definirani skupni pašniki in definiciji nista usklajeni. Iz teh 
razlogov se iz Zakona o kmetijskih zemljiščih črtajo členi, ki določajo skupne pašnike in pašne 
skupnosti. Vsebina glede pašnih skupnosti se prenaša v novi 5.a člen Zakona o kmetijstvu.  
 
Pašne skupnosti zakon določa kot pogodbene skupnosti oseb, ki jih zdruţuje interes paše na 
istih zemljiščih. Pašne skupnosti se ustanovijo s pogodbo med interesenti. Registrirajo se na 
upravni enoti, ki pašno skupnost tudi vpiše v register pašnih skupnosti 
Zato se za namene nekaterih predpisov šteje, da vse dejavnosti v okviru pašne skupnosti 
opravljajo njeni člani.  
 
Na planinah in skupnih pašnikih pa se v obdobju paše pogosto izvaja tudi predelava mleka v 
izdelke prve faze predelave (maslo, sir itd.). Skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti se 
prva faza predelave mleka šteje za predelovalno dejavnost in se jo lahko opravlja le v 
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organiziranem statusu skladno z Zakonom o gospodarskih druţbah ali na kmetijah kot 
dopolnilno dejavnost. Da bi se poenostavilo opravljanje dejavnosti predelave mleka, ki se izvaja 
le v omejenem obsegu in v omejenem časovnem obdobju, se predlaga, da se ne glede na prvi 
odstavek Zakona o kmetijstvu, ki določa, da je kmetijstvo gospodarska panoga, ki obsega 
pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma ţivinorejo, tudi prva faza predelave mleka, v primeru 
kadar se predeluje mleko od ţivine na paši na planinah in skupnih pašnikih, katerih najniţja 
točka je na nadmorski višini 750 metrov, v obdobju paše ţivine od začetka junija do konca 
septembra in prodaja teh izdelkov na kraju proizvodnje, šteje za kmetijsko dejavnost. S tem se 
omogoča, da za izvajanje te dejavnosti ni potrebno članom skupnosti, ki so fizične osebe, 
registrirati ustrezne organizacijske oblike. Prav tako taka rešitev omogoča, da se taka 
predelava, v kolikor se šteje za dejavnost članov, katerih dohodek iz kmetijske in gozdarske 
dejavnosti je obdavčen na podlagi pavšalne ocene dohodka, obravnava kot osnovna kmetijska 
dejavnost, njen dohodek pa pri članih upošteva kot katastrski dohodek zemljišč, na katerih se 
pase ţivina. Vse navedeno pomeni bistveno administrativno poenostavitev. Še vedno pa je tudi 
pri taki predelavi mleka potrebno upoštevati predpise, ki urejajo predelavo ţivil. Zakon sledi 
tradiciji slovenskega pašništva in omogoča ohranitev le tega brez dodatnih administrativnih ovir. 
 
Deseti in enajsti odstavek določata, da lahko pastir ne glede na predpis, ki ureja osebno 
dopolnilno delo, opravlja delo pastirja kot osebno dopolnilno delo, ker omenjeno delo nima 
elementov delovnega razmerja ter je občasno, kar v nadaljevanju podrobno pojasnjujemo: 
 
a) organiziran delovni proces: 
Pastir je pri opravljanju pastirskega dela povsem samostojen in odgovoren za končni rezultat: 
dobro počutje ţivali, skrb za obdelano krajino in izvajanje tradicionalnih kmetijskih opravil. 
Delovni čas je neustaljen, saj se je pastir dolţan prilagoditi potrebam ţivine. Svojega dela tako 
ne opravlja v urejenem delovnem procesu, saj je pastirjevo delo odvisno od zunanjih dejavnikov 
(vreme, telitve, bolezni ţivali ter druga oskrba ţivali), katerim mora prilagoditi celotno delo. Iz 
tega izhaja tudi, da ne opravlja dela v organiziranem delovnem procesu, pač pa lastniku ţivali 
proti plačilu nudi storitev paše.  
 
Pastir je odgovoren za skrb ţivine (jutranji izpust, večerno zbiranje, oskrba teličkov in bolnih 
ţivali, skrb za hrano) ter druga, z ţivino povezana dela (predelava mleka, popravilo ograd, itd.) 
pri čemer pa se za vsako posamezno opravilo za potrdite oz. mnenje ne obrača na lastnika 
ţivali, pač pa sam poskrbi za njeno dobrobit. Njegova glavna dolţnost je, da v točno določenem 
času (od junija do septembra) celostno in samostojno vsakodnevno opravi storitev paše za vse 
naročnike – lastnike ţivali.  V kolikor lastnik ţivali ob prigonu ţivine v dolino in njenem prevzemu 
ugotovi napake, je pastir zanje odškodninsko odgovoren.  
 
b) osebno delo: 
Lastnik ţivali zasleduje cilj, ki je dobro počutje ţivali, skrb za obdelano krajino in izvajanje 
tradicionalnih kmetijskih opravil. Pastir je v sklopu svoje odgovornosti dolţan sam poskrbeti tudi 
za svoje nadomeščanje, v kolikor pride do situacije, ki mu onemogoča izvedbo storitve. Izvedba 
pastirskih storitev tako ni osebna vezanost na izvedbo te storitve, saj je bistvenega pomena, da 
ves čas zagotovljen nadzor in skrb za ţivali. 
 
c) navodila in nadzor: 
Pred sklenitvijo pogodbenega razmerja lastnik ţivali pastirju izrazi svoja pričakovanja glede 
oskrbe ţivali ter ob koncu pašne sezone preveri ali so bile zastavljene zahteve tako glede 
oskrbe ţivali, kot tudi njihovega boljšega počutja ter obdelave krajine izpolnjene. Med samo 
pašo lastnik ţivali ne daje dnevnih oz. periodičnih navodil pastirju, niti ne drugih usmeritev glede 
skrbi za ţivali. Načeloma pastir in lastnik ţivali med pašo nista niti v stiku, kar pomeni, da ni 
nikakršnega nadzora na delom pastirja, ki bi pomenil hierarhični odnos med pastirjem in 
lastnikom ţivali, kakršen je značilen za delovno razmerje. Razmerje med pastirjem in lastnikom 
ţivali je tako povsem enakopraven. 
 
d) plačilo: 
Pastir za opravljeno storitev paše prejme plačilo. 
 
e) nepretrganost in občasnost: 
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Delo pastirja je vezano na časovno obdobje, ob koncu katerega lastnik ţivali pričakuje izvedbo 
storitve paše. Storitev paše navadno poteka od sredine junija do sredine septembra. Potrebno 
je poudariti, da natančen začetek in konec variira glede na vremenske razmere in na samo 
lokacijo paše. Praviloma pa paša traja od dva do tri mesece v koledarskem letu. Kot tako to 
delo, gledano z vidika celega koledarskega leta, izpolnjuje kriterij občasnosti. Delo se namreč 
opravlja v časovnih presledkih, katerih začetek in konec ravno iz prej naštetih razlogov ni 
vsakoletno enak in je kot tak nedoločen. 
 
K 6. členu in 7. členu 

 
Zaradi ukinitve kmetijskega gospodarstva – planina in kmetijskega gospodarstva - skupni 
pašnik se šesti in sedmi člen črtata. Izraza planina in skupni pašnik sta, skorajda brez 
vsebinskih sprememb, opredeljena v spremenjenem 3. členu.  
 
K 17. členu – upravičenci  
 
S spremembami določb v prvem odstavku se ţeli omogočiti, da so lahko upravičenci iz naslova 
ukrepov kmetijske politike tudi drugi subjekti, med drugim skupina pravnih oziroma fizičnih oseb, 
ki ne predstavlja posebno obliko kmetijskega gospodarstva oziroma ni nosilec kmetijskega 
gospodarstva. V okviru skupne kmetijske politike, zlasti njenega II. stebra, se na ravni Uredbe 
1305/2013/EU uvaja različne oblike partnerstev oziroma oblik sodelovanja med različnimi 
subjekti, zato je primerno, da s spremembo tega zakona tudi tovrstne upravičence naslovimo. 
Primer tovrstnih upravičencev so npr. skupine kmetov iz 17. člena Uredbe 1305/2015/EU ali pa 
partnerstva iz 35. člena ter 56. člena Uredbe 1305/2013/EU, ki npr. vključujejo povezave med 
kmetijskimi gospodarstvi ter raziskovalno sfero. Omenjena evropska uredba torej dopušča 
drţavam članicam moţnost, da na nacionalni ravni opredelijo, kdo je upravičenec pri tovrstnih 
ukrepih, zato je prav, da se na ravni omenjenega zakona dopušča odprte moţnosti. 
 
Z novim tretjim odstavkom se preprečuje izogibanje upravnim ukrepom in sankcijam 
upravičencev s sklicevanjem na napake tretjih oseb, ki so po naročilu upravičenca zanj izvajale 
dela in storitve v celotnem času od priprave vloge do končne realizacije določenega ukrepa 
kmetijske politike, npr. vključno s poročanjem.  
 
Predlagana sprememba jasneje opredeljuje rok hrambe dokumentacije. V dosedanjem besedilu 
zakona je bilo zapisano, da mora upravičenec hraniti dokumentacijo še pet let od pridobitve 
sredstev. Pojem pridobitev sredstev pa ni jasen, saj se lahko nanaša na datum izdaje odločbe o 
pravici do sredstev ali na izplačilo sredstev upravičencu. Obdobje hrambe dokumentacije pa se 
mora vezati na datum zadnjega izplačila odobrene pravice, ki izhaja iz naslova izvajanja 
posameznih ukrepov kmetijske politike.  
 
Veljavni zakon je ţe doslej v dosedanjem šestem odstavku 17. člena predvideval, da 
upravičenec v primeru, ko je sredstva pridobil nezakonito ali porabil nenamensko, določeno 
obdobje ne more pridobiti sredstev iz ukrepov kmetijske politike (t.i. izključitev iz prejemanja 
podpore). Določba je bila nejasna, saj iz besedila ni bilo razvidno, na katere ukrepe kmetijske 
politike se izključitev nanaša. Predlaga se črtanje te določbe, ker predlog novega tretjega 
odstavka 41.a in sprememb četrtega odstavka 42. člena zakona jasno in nedvoumno določa, da 
se stranka izključi iz ukrepa kmetijske politike, na katerega je kandidirala, ne pa tudi iz drugih 
ukrepov. Jasno se definira tudi obdobje, v katerem bo upravičenec izključen iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa. Tako bo upravičenec izključen za koledarsko leto ugotovitve in 
naslednje koledarsko leto, če bo to predvideno v predpisih EU ali nacionalnih predpisih. Čas 
trajanja izključitve je določen ob upoštevanju določb Uredbe 640/2014/EU. 
 
Dosedanji sedmi odstavek se spreminja zaradi tega, ker se ukinja kmetijsko gospodarstvo - 
skupni pašnik in kmetijsko gospodarstvo planina.  
 
K 18a. členu – strokovne komisije 
 
V okviru člena 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj 
podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) lahko vlagatelji 
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zaprosijo za podporo v okviru ukrepa Sodelovanje. Ta ukrep bo prispeval k doseganju ciljev in 
prednostnih nalog politike razvoja podeţelja. Pri pregledu prejetih vlog je potrebna podrobna 
strokovna presoja inovacij in inovativnih pristopov, kjer se ocenjuje potencial, izvirnost, razvoj in 
učinkovitost predlagane novosti, to pa lahko ocenijo samo strokovnjaki s področja, na katerem 
bo novost uveljavljena.  
 
Ministrstvo je med drugim pristojno tudi zaščito kmetijskih pridelkov in ţivil, za katera najprej 
izvede postopek prehodne nacionalne zaščite, po tem pa vloge posreduje še v končno odločitev 
Evropski komisiji. Pri presoji vlog za posamezne kmetijske proizvode, ki jih ţelijo proizvajalci 
zaščititi, je zato nujno potrebna podrobna strokovna presoja teh vlog, da se ne bi kasneje 
srečevali z zavrnitvami teh vlog na nivoju registracije pri EU komisiji. 
 
Zato se predlaga nov člen, ki bo omogočil imenovanje različnih strokovnih komisij, ki bi 
sodelovale pri strokovni presoji vlog (npr. za ukrepe, zaščito kmetijskih proizvodov). Naloge 
strokovnih komisij bodo izključno strokovna ocena dokumentacije,zato se s predlaganim členom 
daje moţnost, da se strokovna oseba, ki vodi postopek, opre na strokovno mnenje zunanjih 
strokovnjakov.  
 
K 22.a členu – program razvoja podeţelja 
 
Doda se nov člen, ki opredeljuje ukrepe, ki se izvajajo na podlagi programov razvoja podeţelja. 
V obstoječem besedilu zakona so, v poglavju 3 Ukrepi razvoja podeţelja, v posameznih členih 
definirani trije sklopi ukrepov razvoja podeţelja: pomoč kmetijskim gospodarstvom v teţavah, 
ukrepi občine in pomoč neprofitnim in nevladnim organizacijam ter skupinam proizvajalcev. 
Najpomembnejši sklop ukrepov razvoja podeţelja, tako po vsebini kot tudi po finančnih 
sredstvih namenjenih za njihovo izvedbo, pa obstoječi zakon ne opredeljuje. 
 
K 22.b členu - katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
 
V okviru izvajanja ukrepov programa razvoja podeţelja so do podpore upravičeni tisti stroški, ki 
so nastali v obdobju upravičenosti (od vloţitve vloge ali od izdaje odločbe o pravice do sredstev 
dalje) in do višine, upravičenih stroškov. Upravičeni stroški se računajo od najvišje priznane 
vrednosti. Ena od moţnosti, kako se določijo zgornje priznane vrednosti je tudi objava teh 
vrednosti v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti. Če so stroški določeni v katalogu 
najvišjih priznanih vrednosti, upravičenec k vlogi na javni razpis priloţiti eno ponudbo, če stroški 
niso določeni v katalogu najvišjih priznanih vrednosti pa mora upravičenec pri vlogi dokazovati, 
da znesek, ki ga je upošteval izkazuje dejansko trţno vrednost in ob upoštevanju načela 
ekonomičnosti. To mora upravičenec najpogosteje dokazovati s predloţitvijo treh primerljivih 
ponudb. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti zagotavlja večjo transparentnost, 
racionalnost porabe javnih sredstev in smiselnost stroškov. Z vključitvijo tega člena v Zakon 
omogočimo, da minister pristojen za kmetijstvo, ta katalog predpiše v obliki pravilnika. 
 
K 26. členu – ukrepi drţavnih pomoči 
 
Člen se spreminja zaradi ureditve izvajanja ukrepov kmetijske politike, katerih sredstva se 
dodeljujejo po pravilih za drţavne pomoči Evropske unije. 
 
K 28.a členu - podnebne spremembe v kmetijstvu 
 
Člen določa obveznosti ministrstva na področju podnebnih sprememb iz kmetijstva in določa 
način, ter pogoje za izvajanje javnega pooblastila. Določa merila za izpolnjevanje izvajalca ter 
medsebojno razmerja med izbrani izvajalcem in ministrstvom. Določi postopek izbire in 
podelitve in čas trajanja javnega pooblastila.  
 
K 28.b členu - informiranje javnosti o kmetijski politiki 
 
Predlog 28.b člena vzpostavlja pravno podlago za izvajanje informiranja javnosti o kmetijski 
politiki in njenih ciljih, ki so določeni v zakonu o kmetijstvu. Ta člen ministrstvu omogoča 
informiranje javnosti o vsebinah kmetijske politike zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva, 
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lokalne proizvodnje in razvoja podeţelja. Ministrstvo bo s tem členom imelo ustrezno pravno 
podlago za izvajanje širokega segmenta komunikacijskih in oglaševalskih aktivnosti z namenom 
informiranja, oglaševanja in promocije v širšem kontekstu in kot odgovor na posebne situacije, 
ki lahko nastanejo na trgu. Informiranje javnosti o kmetijski politiki bo tako zajemalo širše 
vsebine ciljev kmetijske politike z izvajanjem aktivnosti informiranja, oglaševanja in promocije. 
Aktivnosti informiranja zajemajo razširjanje znanstvenih ali dejanskih informacij o kmetijskih in 
ţivilskih proizvodih potrošnikom. Aktivnosti promocije in oglaševanja spodbujajo javnost k višji 
stopnji osveščenosti in nakupu kmetijskih in ţivilskih proizvodov na podlagi verodostojnih 
informacij (promocija zajema vse aktivnosti, ki na raznih dogodkih, kot npr. degustacijah, sejmih 
ipd., spodbujajo k nakupu kmetijskih proizvodov; oglaševanje zajema aktivnosti preko 
mnoţičnih oziroma oglaševalskih medijev). 
 
V širšem kontekstu bo ministrstvo imelo moţnost informirati potrošnika o ciljih in vplivu 
kmetijske politike na lokalno samooskrbo, na razvoj podeţelja in na okolje z namenom 
povečanja informiranosti potrošnikov o določenih vidikih kmetijstva, gozdarstva in razvoja 
podeţelja (predstaviti pomembnost kmetijske in gozdarske panoge za slovensko gospodarstvo, 
lokalno samooskrbo, ohranjanje poseljenosti podeţelja in podeţelske krajine, predstaviti obstoj, 
namen in vpliv shem kakovosti na razvoj podeţelja, slovenske posebnosti, oblike zdruţevanja 
proizvajalcev, predstaviti vpliv dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na razvoj podeţelja, predstaviti 
pomembnost povezovanja proizvajalcev v skupine proizvajalcev, predstaviti obstoj verig 
preskrbe s hrano itd.). 
 
Kot odgovor na posebne situacije nastale na trgu bo ministrstvo imelo moţnost pravočasno 
odreagirati s širokim segmentom komunikacijskih in oglaševalskih aktivnosti, da ublaţi 
posledice, ki lahko negativno vplivajo na kmetijsko in gozdarsko panogo v Sloveniji. Posebne 
situacije na trgu  lahko nastanejo zaradi političnih odločitev oziroma situacij (npr.: embargo na 
uvoz na tretje trge, ukinitev mlečnih kvot itd.), zaradi naravnih katastrof (npr.: suša, toča, viharji, 
ţled itd.) in zaradi prehranskih afer (npr.: bolezen norih krav, afera uporabe nedovoljenih 
kemikalij pri medu, kloramfenikol itd.). 
 
Ministrstvo bo znotraj informiranja javnosti lahko izvajalo zgolj splošne oblike informiranja s 
podajanjem:  
a) splošnih  informacij, oglaševanjem in promocijo, s katero se osvešča potrošnika o ciljih 
kmetijske politike zlasti o sistemih varnosti, sledljivosti in kakovosti, splošnih informacijah glede 
pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočljivem vnosu kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov, povezovanju, pomembnosti lokalne proizvodnje in samooskrbe, pomembnosti 
kmetijske panoge za ohranjanje podeţelja in varovanja okolja, koristih kmečkega turizma in 
dopolnilnih dejavnosti za razvoj podeţelja ipd. ter 
b) splošnih informacij, oglaševanjem in promocija o shemah kakovosti, s katero osvešča 
potrošnika o shemah kakovostih, proizvodih znotraj obstoječih shem kakovosti, pripadajočih 
logotipih ter parametrih, ki jih morajo kmetijski pridelki oziroma ţivila zagotavljati za vključitev v 
shemo kakovosti. 
 
Predlog člena prav tako določa, da vse aktivnosti informiranja javnosti o kmetijski politiki izvaja 
ministrstvo na podlagi predpisov, ki urejajo javna naročila v RS. Pred izvajanjem aktivnosti 
informiranja javnosti o kmetijski politiki mora ministrstvo izvesti vse postopke priglasitve po 
pravilih za drţavne pomoči, kar pomeni, da morajo biti aktivnosti skladne s predpisi, ki urejajo 
drţavne pomoči. 
 

K 28.c členu - projekti informiranja javnosti 

 
Predlog 28.c člena vzpostavlja pravno podlago za sofinanciranje podpornih projektov drugih 
deleţnikov, ki bodo prispevali k informiranju javnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in 
razvoja podeţelja ter bodo smiselno podpirali aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru 
predlaganega člena. Projekti se bodo sofinancirali za vsebine, ki bodo na posreden ali 
neposreden način prispevale k informiranju javnosti v širšem kontekstu ali kot odgovor na 
posebne situacije, ki lahko nastanejo na trgu. 
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Za potrebe izvajanje tega člena vlada z uredbo določi podrobnejše pogoje, merila in finančni 
obseg za dodelitev sredstev iz tega člena. Ministrstvo bo izvajalo javne razpise za 
sofinanciranje projektov v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna RS. Projekti se 
bodo tako izbirali na podlagi objavljenih javnih razpisov, ki bodo natančneje določali cilje in 
zahteve, ki jih bo ministrstvo zasledovalo. 
 
K 28.d členu - subvencioniranje nabave kmetijskih in ţivilskih proizvodov in izvedbe 
izobraţevanj za namen informiranja javnosti 
 
Predlog 28.d člena vzpostavlja pravno podlago za subvencioniranje nabave kmetijskih pridelkov 
oziroma  ţivil in izvedbe različnih izobraţevanj v okviru podpornih projektov (npr. tradicionalni 
slovenski zajtrk), ki bodo prispevali k informiranju javnosti in pravnih oseb kot so vrtci, osnovne 
in srednje šole, zavodi za izobraţevanje, domovi za upokojence, idr. Subvencionirana bodo 
izobraţevanja kot so npr. delavnice in izvajanje različnih izobraţevanj o okviru naravoslovnih 
oz. drugih tematskih dni in nabava ţivil za izvedbo projektov z vsebinami, ki bodo na posreden 
ali neposreden način prispevale k informiranju javnosti v širšem kontekstu  ali kot odgovor na 
posebne situacije, ki lahko nastanejo na trgu. Projekti bodo smiselno podpirali tudi aktivnosti, ki 
se bodo izvajale v okviru predlaganega 28.b člena. 
 
Za potrebe izvajanje tega člena minister z odredbo določi upravičence in opredeli podrobnejše 
pogoje, postopek izvedbe nabave in izobraţevanj ter višino sredstev za nabavo kmetijskih in 
ţivilskih proizvodov ter izvedbo izobraţevanj. 
 
K 41. členu - izvršljivost odločbe 
 
Register kmetijskih gospodarstev se vodi na upravnih enotah, večino odločb, ki jih izdajo, je 
vezanih na ugotavljanje pravice do uporabe zemljišč. Pravica je vezana na lastništvo zemljišč. 
Spori navadno nastanejo ob dedovanju zemljišč ali npr. pri komasacijah. Ţe sami postopki do 
odločbe so v teh primerih zelo dolgotrajni. V primeru pritoţbe na odločbo upravne enote 
odločbe niso izvršljive takoj, potreben  je čas določen v Zakonu o upravnem postopku za rešitev 
pritoţbe. Z navedbo, da odločbe iz naslova vodenja RKG postanejo izvršljive kljub pritoţbi, se 
krajša čas do koriščenja z odločbo določenih pravic. 
 
K 41.a členu 
 
S predlagano spremembo se doda novi 41.a člen. V prvem odstavku 41.a člena zakona se 
izrecno določajo razlogi na strani stranke, zaradi katerih bi bila odobritev oziroma izplačilo 
sredstev neupravičena in je posledično treba vlogo ali zahtevek stranke v celoti zavrniti. Ti dve 
okoliščini sta predloţitev laţnih podatkov in nepredloţitev podatkov zaradi malomarnosti. Doslej 
so se pojavljale teţave pri interpretaciji, ali se v skladu s predpisi v takih primerih vloga ali 
zahtevek v celoti zavrneta. V primeru opisanih okoliščin se bosta vloga ali zahtevek v celoti 
zavrnila. Predlagana ureditev je usklajena z določbami Uredbe 640/2014/EU.  
 
V dosedanjem prvem odstavku 57. člena zakona so bili urejeni primeri neizpolnjevanja in kršitev 
obveznosti, ob nastopu katerih je morala stranka vrniti izplačana sredstva. Ti primeri se jasneje 
urejajo v novem drugem odstavku 41.a člena zakona, kjer je določena obveznost vračila 
izplačanih sredstev, če stranka stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev 
ukrepa. Primeroma je navedeno, da se za tako kršitev šteje uporaba sredstev v nasprotju z 
namenom, za katerega so bila dodeljena, in nedokončanje projekta (razen v primeru višje sile). 
Kršitve, v primeru katerih bo morala stranka vrniti sredstva, bodo določene tudi v podzakonskih 
predpisih, sicer pa se bo od primera do primera presojalo, ali je kršitev take narave, da 
onemogoča doseganje ciljev ukrepa. Ureditev primerov, v katerih se zahteva vračilo sredstev, je 
usklajena z Uredbo 640/2014/EU. V novem drugem odstavku 41.a člena zakona je predviden 
tudi postopek za vračilo sredstev v navedenih primerih. Agencija bo izdala odločbo o vračilu 
sredstev, v kateri bo stranki določila rok za vračilo izplačanih sredstev. Če stranka sredstev v 
roku, določenem v odločbi o vračilu ne bo vrnila, bo morala plačati zakonske zamudne obresti.  
 
V primerih iz predloga prvega in drugega odstavka 41.a. člena zakona bo po tretjem odstavku 
istega člena stranka prav tako izključena iz ukrepa, na katerega je kandidirala, in sicer za 
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koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.  
 
Vračilo v skladu s predlagano določbo drugega odstavka 41.a člena zakona se bo uporabljalo v 
primerih neizpolnjevanja in kršitev obveznosti, ki bo ugotovljeno po izplačilu sredstev. V 
primerih, ko bo Agencija pri odločanju dejansko stanje nepravilno ali nepopolno ugotovila zaradi 
ravnanja ali opustitve stranke, v zvezi s katerim je stranki mogoče očitati subjektivno 
odgovornost, pa bo vračilo sredstev, če bodo le-ta ţe izplačana, zahtevano v postopku uporabe 
izrednega pravnega sredstva (odprava odločbe prve stopnje na podlagi predloga tretjega 
odstavka 42. člena zakona). 
K 42. členu - poseben primer odprave odločbe prve stopnje 
 
Predlaga se črtanje besede "Unije", s čimer se razširi moţnost uporabe tega pravnega sredstva 
na primere ugotovljenih kršitev, ki niso opredeljene v predpisih Unije ampak v nacionalnih 
predpisih. Nadalje bi črtali posebno poimenovanje "odločitve iz 2. odstavka 56. člena", saj iz 5. 
odstavka 56. člena izhaja, da je tudi izplačilo na TRR odločba (enako terminološko poenotenje 
bi opravili tudi v nadaljnjih določbah). Za namen teka 5-letnega roka se pri odločbi z izplačilom 
na TRR lahko šteje, da je postala dokončna z dnem izplačila na TRR, saj zoper njo ni pritoţbe 
(1. odstavek 224. člena ZUP).  
 
Uredbi 1306/2013/EU in 809/2014/EU drţavam članicam nalagata, da od upravičencev 
zahtevajo vračilo neupravičeno izplačanih sredstev iz ukrepov Skupne kmetijske politike. 
Predpisi EU določajo zgolj obveznost vračila neupravičeno izplačanih sredstev, ne urejajo pa 
postopka vračila. Posledično morajo drţave članice v nacionalnih predpisih predvideti 
postopkovne določbe za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev. V nekaterih primerih se po 
dokončnosti odločbe o odobritvi sredstev ali po dokončnosti odločbe o (delni) ugoditvi zahtevku 
za izplačilo sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno odobrena ali neupravičeno 
izplačana zaradi razlogov na strani stranke, ki Agenciji v času odločanja niso bili znani. Tako se 
lahko po dokončnosti odločbe, s katero se ugotovi, da je stranka upravičena do sredstev do 
določene višine, ali da je upravičena do izplačila sredstev v določeni višini, naknadno ugotovi, 
da je Agencija pri odločanju dejansko stanje nepravilno ali nepopolno ugotovila zaradi storitve 
ali opustitve stranke, v zvezi s katerim je stranki mogoče očitati subjektivno odgovornost. Ker je 
s prvotno dokončno odločbo o upravičenosti stranke do (izplačila) sredstev ugotovljeno, da so 
izpolnjeni vsi zakonski pogoji za odobritev ali izplačilo in je ta odločba še v veljavi, je mogoče 
nastalo situacijo sanirati le z uporabo izrednih pravnih sredstev (odprava prvotne odločbe 
Agencije kot nepravilne in nezakonite). Ker v ZUP in v določbah veljavnega ZKme-1, ki urejajo 
poseben upravni postopek za izvajanje ukrepov kmetijske politike, ni predvideno izredno pravno 
sredstvo, ki bi v takih primerih omogočalo poseg v ţe dokončno odločbo Agencije, je v 
predlaganem tretjem odstavku 42. člena zakona predviden nov razlog za uporabo izrednega 
pravnega sredstva - odprave odločbe prve stopnje. 
 
V skladu s predlagano določbo tretjega odstavka 42. člena zakona bo v situacijah, ko se po 
dokončnosti odločbe o odobritvi sredstev,  dokončnosti odločbe o delni ugoditvi zahtevku 
oziroma izplačilu sredstev na transakcijski račun stranke ugotovi, da je bilo pri odločanju 
dejansko stanje nepravilno ali nepopolno ugotovljeno, ker je stranka predloţila laţne podatke, 
ali ker stranka podatkov, pomembnih za odločitev zaradi malomarnosti ni razkrila, mogoče z 
izrednim pravnim sredstvom (odpravo) poseči v prvotno napačno odločbo Agencije. Pri tem bo 
odprava omejena le na primere, ko je stranki mogoče očitati namernost (predloţitev laţnih 
podatkov) ali malomarnost (stranka podatkov ne razkrije, čeprav ve, da gre za financiranje iz 
sredstev EU in se za odobritev oziroma izplačilo sredstev zahteva izpolnjevanje točno določenih 
pogojev). Če je to predvideno v predpisih EU ali v nacionalnih predpisih, bo stranka v odločbi, s 
katero bo odločeno o odpravi, tudi izključena iz istega ukrepa, na katerega se nanaša 
odpravljena odločba. V primerih, ko je bilo odločeno o zahtevku za izplačilo sredstev in so bila 
sredstva ţe izplačana, pa se bo v odločbi o odpravi zahtevalo tudi vračilo izplačanih sredstev. 
Odprava prvotne odločbe Agencije v primerih, ko bo pri odločanju dejansko stanje nepravilno ali 
nepopolno ugotovljeno, ker je stranka predloţila laţne podatke, ali ker stranka podatkov, 
pomembnih za odločitev zaradi malomarnosti ni razkrila, bo mogoča v roku 5 let od dokončnosti 
prvotne odločbe. Rok je usklajen z rokom za odpravo odločbe iz razloga napačne uporabe 
materialnega prava, ki je predviden v dosedanjem drugem odstavku 42. člena zakona. 
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K 45. členu – obnova postopka 
 
S to spremembo se dodaja nov obnovitveni razlog, in sicer se upravni postopek lahko obnovi 
tudi v primeru, če za obnovo postopka pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe drugega 
pristojnega organa zve za nova dejstva, ki bi bila mogla sama zase ali v zvezi z ţe ugotovljenimi 
dejstvi pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva upoštevana v prejšnjem postopku. 
Določa se začetek teka rokov za uvedbo postopka na podlagi novega obnovitvenega razloga.  
Zakonodaja EU zahteva, da mora Republika Slovenija po ugotovljenih nepravilnostih, ki so 
obstajale ţe v času odločanja o vlogi ali zahtevku, ukrepati s predpisanimi upravnimi ukrepi 
in/ali sankcijami. Pristojni organ to lahko stori, če ima v ZUP ali specialnem zakonu na voljo 
ustrezna izredna pravna sredstva. Če tega ne more storiti zaradi pomanjkanja zakonitih 
procesnih moţnosti, obstanejo dejansko napačne odločitve v veljavi, Evropska komisija pa 
lahko drţavi naloţi finančne korekcije v visokih zneskih. Zato je namen predlagane spremembe, 
da se zagotovi skladnost odločb s predpisi in zavarujejo finančni interesi Republike Slovenije.   
Pristojni organ šele po izdaji svoje odločbe o dodelitvi oziroma izplačilu upravičenj ali sredstev 
od drugih organov zve, da so bile v postopkih iz njihovih pristojnosti ugotovljene nepravilnosti, ki 
bi, če bi mu bile znane v času prvotnega postopka, privedle do drugačne odločitve. V takšnih 
primerih pristojni organ ne more poseči v svojo nepravilno prvotno odločbo, saj za to ni podan 
obnovitveni razlog po 1. točki 260. člena ZUP, ki zahteva, da morata novo dejstvo (npr. 
nepravilnost) in nov dokaz (npr. pravnomočna odločba drugega organa) obstajati v času 
prvotnega odločanja.   
 
Z novim obnovitvenim razlogom bi se pristojnemu organu omogočilo, da obnovi postopke tudi, 
če je v času prvotnega odločanja obstajalo le novo dejstvo, nov dokaz pa je nastal po koncu 
prvotnega postopka. Predlog določa začetek teka roka za obnovo postopka iz novega 
obnovitvenega razloga na dan, ko za obnovo postopka pristojni organ zve za pravnomočno 
odločbo. 
 
K 50. členu – čas in način vloţitve vloge 
 
Predlagana sprememba prvega odstavka 50. člena zakona je redakcijske narave. Jasno in 
nedvoumno se določa, da se vloga lahko pošlje preko kateregakoli izvajalca poštnih storitev. 
Dosedanja dikcija »pošilja po pošti« je ustvarjala zmedo, da se vloga lahko pošilja le preko 
Pošte Slovenije, ne pa tudi preko drugih izvajalcev poštnih storitev. Z izboljšano dikcijo bo ta 
zmeda odpravljena. 
 
Črta se dosedanji tretji odstavek 51. člena zakona, ki je urejal način določanja vrstnega reda 
prispelih vlog v primeru istočasne vloţitve dveh ali več vlog. V skladu z dosedanjo ureditvijo se 
je v takem primeru vrstni red določil z ţrebom, vendar iz priporočili Evropske komisije izhaja, da 
takšen način določanja vrstnega reda vlog ni ustrezen. Vrstni red pri istočasni vloţitvi dveh ali 
več vlog bi bilo primerneje izbrati na podlagi ocenjevanja projektov glede na vnaprej določena 
objektivna merila, ob upoštevanju ciljev, ki jih zasledujejo posamezni ukrepi kmetijske politike. V 
skladu s predlagano spremembo ţreb ne bo več mogoč, način določanja vrstnega reda 
prispelih vlog v primeru istočasne vloţitve dveh ali več vlog bo po posameznih ukrepih urejen v 
podzakonskih predpisih in javnih razpisih.  
 
Zaradi večje sistematičnosti in celovitosti pravnega urejanja vloţitve vloge se tudi za primer, ko 
se vloga pošilja elektronsko, določi trenutek, za katerega se šteje, da je vloga vloţena. V skladu 
s predlagano dikcijo novega tretjega odstavka 50. člena zakona se za čas vloţitve vloge, ki se 
pošilja elektronsko, šteje podatek o prejemu, ki ga samodejno zabeleţi informacijski sistem 
organa. 
 
K 51. členu – oblike javnih razpisov 
 
Spremeni se 51. člen zakona, ker se dodaja nova vrsta javnega razpisa -delno odprt javni 
razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo v določenih časovnih presledkih, ki se določijo v 
javnem razpisu. Tak način dodeljevanja sredstev  omogoča in priporoča tudi evropski pravni 
red. Prav tako se natančneje opredelita in definirata ţe obstoječa odprti in zaprti javni razpis. 
Ker so moţne različne izvedbe delno odprtega javnega razpisa, se v spremembi zakona v 
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tretjem odstavku omogoči moţne izvedbe tovrstnega javnega razpis na način, da se določi ali 
ne določi višina razpisanih sredstev, ki so na voljo v posameznem časovnem presledku, da se 
omogoči ali neomogoči da se popolne vloge, ki so presegle minimalni prag, vendar zaradi 
porabe sredstev niso bile odobrene, prenesejo v ocenjevanje v naslednji časovni presledek, da 
se določi ali ne določi različno visok minimalni prag točk pri merilih za izbor v posameznih 
časovnih presledkih, kar na primer omogoči moţnost, da v začetnih časovnih presledkih 
postaviš višji minimalni prag in na ta način omogočiš, da so sredstva v začetnih časovnih 
presledkih v prvi vrsti namenjena visoko kakovostnim projektom. Pri javnih razpisih, preko 
katerih se ne dodeljujejo evropska sredstva se omogoči izvedba zaprtega javnega razpisa, pri 
katerem se razpisana sredstva vlogam, ki so popolne in izponjujejo pogoje javnega razpisa, 
razdelijo proporcionalno glede na deleţ doseţenih točk od skupnega števila točk, glede na 
razpisana sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev. 
 
Postopek v zvezi z delno odprtimi javnimi razpisi s presečnimi datumi se je za področje 
izvajanja Evropskega sklada za ribištvo uporabljal ţe v finančni perspektivi 2007-2013. Ker v 
tem obdobju ni bilo zakonske podlage za izvajanje postopka, je bil le-ta urejen v Uredbi o 
izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 30/11, 8/12, 36/12, 50/14 in 46/15). Za SVZ je bilo to sprejemljivo do prve spremembe 
Zakona o morskem ribištvu; le-ta je bil noveliran v mesecu oktobru 2015; od takrat naprej se 
skladno s 39.a členom ZMR-2 za vprašanja postopka financiranja in sofinanciranja ukrepov v 
ribištvu smiselno uporablja posebna ureditev upravnega postopka iz zakona, ki ureja kmetijstvo. 
 
Ta postopek je smiseln za izvajanje tistih ukrepov, kjer je na razpolago relativno veliko sredstev, 
znesek zaprošenih sredstev v posameznem obdobju (ko bi bil npr. odprt zaprti javni razpis) pa 
ne dosega razpoloţljivih sredstev. Zaprti javni razpis bi namreč imel za posledico to, da bi bilo 
javne razpise za vse ukrepe treba neprestano odpirati in zapirati (velikokrat brez prejetih vlog, 
saj je pričakovano število vlog pri določenih ukrepih izredno majhno), kar bi pomenilo velike 
obremenitve tako za administracijo kot tudi vlagatelje. Na področju ribištva kot tudi razvoja 
podeţelja Evropska komisija ne dovoli uporabe odprtega postopka. S spremembo 51. člena se 
zagotovi pravna podlaga za izvajanje postopka, kot se je ţe izvajal v finančni perspektivi 2007-
2013 na področju ribištva, hkrati pa se s spremembo omogoči, da se tudi na področju razvoja 
podeţelja uporablja delno odprti sistem javnih razpisov. 
 
K 52. členu – vloge  
 
S predlagano dopolnitvijo bomo dosegli, da bo iz zakona nedvoumno razvidno, kako se v 
primeru ločene obravnave vloge zaradi suma na goljufijo zaključi postopek, če se ugotovi, da 
sum ni utemeljen. Vloga se bo odobrila, če bo dosegala minimalni prag točk, ki je bil zahtevan 
za ostale vloge na predmetni javni razpis, o katerih je ţe bilo odločeno. 
 
V predlaganem novem četrtem odstavku 52. člena zakona je predvidena ločena obravnava 
vloge, pri kateri se pojavi sum na nepravilnost v skladu s predpisi EU, ki urejajo zaščito 
finančnih interesov. Predpisi EU drţavam članicam nalagajo, da v zvezi z izdatki, ki se 
financirajo iz proračuna EU uvedejo vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje ter 
odpravo nepravilnosti in goljufij. Tako Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. 
decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L št. 312 z dne 23. 12. 
1995, str. 1) nalaga sprejem ukrepov za učinkovit boj proti goljufijam, ki škodujejo finančnim 
interesom EU. Na podlagi (b) točke drugega odstavka 59. člena Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26.10.2012, str. 1) so drţave članice pri opravljanju nalog, povezanih z 
izvrševanjem proračuna, odgovorne za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nepravilnosti 
in goljufij na področju deljenega upravljanja. Nadalje je posebej v zvezi z upravljanjem 
kmetijskih skladov v prvem odstavku 58. člena Uredbe 1306/2013/EU določeno, da v okviru 
SKP drţave članice sprejmejo vse zakonske in druge predpise, pa tudi vse druge potrebne 
ukrepe za zagotavljanje učinkovite zaščite finančnih interesov EU, zlasti za preprečevanje, 
odkrivanje ter odpravo nepravilnosti in goljufij. 
 
Upoštevaje navedene določbe je v postopkih obravnave vlog, ki jih vodi Agencija, treba 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0329
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1613
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2166
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1924
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posebno pozornost posvetiti ugotavljanju, ali so podana ravnanja ali opustitve strank, ki bi lahko 
vplivale na neupravičeno odobritev sredstev in posledično na neupravičeno izplačilo iz 
proračuna EU. Z namenom, da se v primerih, ko se pojavi sum na nepravilnost, v celoti razjasni 
dejansko stanje, predlagana določba predvideva procesno moţnost ločene obravnave vloge. 
Ločena obravnava vloge se bo izvajala v primeru, če bo podan sum na nepravilnost v skladu s 
predpisi, ki urejajo zaščito finančnih interesov EU. Za nepravilnost iz predlaganega četrtega 
odstavka 52. člena zakona se šteje nepravilnost v smislu 1. člena Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 2988/95, v katerem je nepravilnost definirana kot »vsako kršenje določb zakonodaje 
Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko 
škodljivo vplivalo na proračun Skupnosti ali proračunska sredstva, ki jih upravljajo, bodisi z 
zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu 
Skupnosti, bodisi z neupravičenimi izdatki«. Pogoji za ločeno obravnavo vloge bodo izpolnjeni, 
če bo podan opisan sum na nepravilnost. V takem primeru se pri odprtem javnem razpisu vloga 
ne bo obravnavala po vrstnem redu oddaje, pri zaprtem javnem razpisu pa se ne bo 
obravnavala sočasno z ostalimi vlogami. To pomeni, da v primeru, če se bo pojavil sum na 
nepravilnost pri eni vlogi na javni razpis, ostale vloge zaradi tega ne bodo čakale, da se 
postopek v zvezi z razjasnjevanjem suma na nepravilnost glede te vloge zaključi. Agencija bo o 
preostalih vlogah odločila še preden bo zaključen postopek razjasnjevanja suma na 
nepravilnost v zvezi z vlogo, ki se ločeno obravnava. Sredstva, ki bi bila ob odsotnosti 
nepravilnosti sicer odobrena vlagatelju, pri čigar vlogi se je pojavil sum na nepravilnost, pa se 
bodo štela za porabljena na tem javnem razpisu. S tem bo doseţeno, da bodo tudi v primeru, 
če se v postopku razjasnjevanja suma na nepravilnost ugotovi, da je le-ta neutemeljen in bo 
vloga izpolnjevala vse pogoje za odobritev, za to vlogo zagotovljena sredstva v okviru sredstev, 
ki so bila sicer razpisana z javnim razpisom (za to vlogo ne bo treba zagotavljati drugih 
sredstev, nad zgornjo mejo sredstev, ki je bila določena v javnem razpisu). 
 
Ker se bodo sredstva štela za porabljena, bodo preprečene tudi morebitne manipulacije glede 
vrstnega reda vlog, na način, da se pri določeni vlogi načrtno prepozna sum na nepravilnost, z 
namenom, da preostale vloge, ki so po ocenjevanju na podlagi meril niţje uvrščene, zasedejo 
višja mesta in se tem vlagateljem niţje uvrščenih vlog odobrijo sredstva. Takšne manipulacije 
ne bodo mogoče, saj se bodo sredstva, ki bodo zaprošena z vlogo, pri kateri se pojavi sum na 
nepravilnost, štela za porabljena na tem javnem razpisu.   
 
V predlaganem četrtem odstavku 52. člena zakona je določen tudi rok enega leta, v katerem 
mora biti odločeno o vlogi, ki je v postopku ločene obravnave. 
 
V skladu s predlagano določbo petega odstavka 52. člena zakona bo morala uradna oseba, ki 
se ji bo pojavi sum, v uradnem zaznamku navesti razloge za tak sum in jih ustrezno obrazloţiti. 
Tak uradni zaznamek bo omogočal drugostopnemu organu preveritev utemeljenosti odločitve o 
ločeni obravnavi vloge v povezavi z morebitnimi pritoţbami zaradi molka organa. 
 
V skladu s predlagano določbo šestega odstavka 52. člena zakona stranka nima pravice do 
vpogleda v dokumente v zvezi s postopkom razjasnjevanja utemeljenosti suma, če bi razkritje 
teh dokumentov lahko ogrozilo postopek razjasnjevanja suma. Ta določba onemogoča, da bi 
stranka lahko vplivala na postopek pravilne razjasnitve suma. Določba je prilagojena različica 
tretjega odstavka 4. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L št. 145 z dne 31. 5. 2001, str. 43) in 11. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – 
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki se nanašata na zavrnitev dostopa do 
informacije iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z dejavnostjo organa in bi njegovo razkritje 
povzročilo motnje pri dejavnosti organa.  
 
Spremeni se odstavek, ki opredeljuje obvezne priloge, brez katerih se vloga zavrţe brez 
pozivanja na dopolnitev. Dodaja se besedica lahko, kar pomeni, da določitev obveznih prilog pri 
vseh ukrepih ni obvezna. Imamo namreč ukrepe, kjer so vloge vezane le prijavni obrazec in 
prilog vezanih na podatke iz uradnih evidenc, kar pomeni, da od strank tega ne smemo 
zahtevati. 
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K 54. členu – sprememba obveznosti 
 
Stranka lahko vloţi zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o odobritvi vloge. 
Agencija ta zahtevek obravnava in odloči o dovolitvi spremembe obveznosti. Na podlagi 
predlagane spremembe prvega odstavka 54. člena zakona Agencija v primerih, ko bodo 
izpolnjeni pogoji za ugoditev zahtevku za spremembo obveznosti, stranki ne bo izdajala 
odločbe, ampak bo izdala soglasje. Odločba se bo izdajala le, če pogoji za ugoditev zahtevku 
za spremembo obveznosti ne bodo izpolnjeni. S tem se zmanjšuje administrativno delo 
Agencije pri odločanju o spremembah obveznosti, pravna varnost strank pa ostaja enaka, ker 
gre za  situacije, ko je strankinemu zahtevku v celoti ugodeno. 
 
V predlaganem novem tretjem odstavku 54. člena zakona je določena omejitev vlaganja 
zahtevkov za spremembo obveznosti. Tovrstne omejitve so bile doslej ţe določene v 
podzakonskih predpisih, vendar je z vidika pristojnosti za urejanje pravic in obveznosti 
pravilneje, da se uredi v zakonu. Določba, da lahko stranka dvakrat zaprosi za spremembo 
obveznosti, je oblikovana na podlagi podatkov o tem, kolikokrat so stranke v preteklem 
programskem obdobju povprečno zaprošale za spremembo obveznosti. 
 
K 55. členu – odstop 
 
V skladu z doslej veljavno določbo 55. člena zakona so imele stranke pravico, da v tridesetih 
dneh po prejemu odločbe o odobritvi vloge odstopijo od pravice do sredstev. S predlagano 
spremembo se rok za odstop od pravice do sredstev podaljšuje na šest mesecev. Stranke bodo 
imele tako šest mesecev časa, da pretehtajo, ali bodo projekt lahko izvedle v skladu z 
zahtevami iz odločbe o pravici do sredstev. V primeru, da bodo menile, da to ni mogoče, bodo 
lahko v tem roku odstopile od izvedbe projekta. Stranke, ki v predpisanem roku ne odstopijo od 
pravice do sredstev in ne dokončajo projekta, se namreč sankcionirajo z izključitvijo iz ukrepa. 
 
K 57. členu - neizpolnitev ali kršitev obveznosti 
 
Določba 57. člena ZKme-1 se iz poglavja "Postopek za izvajanje ukrepov politike razvoja 
podeţelja" prestavi v del zakona, poglavje "Posebna ureditev upravnega postopka", ki se 
uporablja za vse ukrepe kmetijske politike, saj morajo biti posledice in postopek za primere 
predloţitve laţnih podatkov/nepredloţitve podatkov in neizpolnjevanja obveznosti urejene in 
poenotene za vse ukrepe in ne le za ukrepe razvoja podeţelja kot velja to sedaj. Na ta način 
torej doseţemo da se bo določba lahko uporabljala pri vseh ukrepih kmetijske politike. 
 
 
K 65. členu – varstvo interesov potrošnikov  
 
Varstvo potrošnikov se opredeljuje kot aktivno ravnanje zavezancev – fizičnih in pravnih oseb, 
ki dajejo v promet kmetijske pridelke in ţivila. V vsebino varstva potrošnikov so zajeta splošna 
načela in zahteve ţivilske zakonodaje, zagotavljanje informacij potrošnikom, zagotavljanje 
sledljivosti in označevanje GSO ter določanje meje naključne ali nenamerne prisotnosti GSO v 
celotnem procesu od pridelave do dajanja v promet. Kot pristojni organ se določa UVHVVR in 
vzpostavlja pravna podlaga za izdajo podzakonskih predpisov na tem področju.  Gre za 
prokurista. Lahko je fizična ali pravna oseba, ker je namen te določbe vzpostaviti osebo, kateri 
lahko izrečeš ukrepe. Gre za fiktivna podjetja ali podjetja s sedeţem v tretjih oddaljenih drţavah 
(Karibski otoki …). 
 
K 66. členu – prepoved zavajanja  
 
S spremembo člena se dopolnjuje prepoved zavajanja tudi na področju storitev povezanih s 
kmetijsko dejavnostjo. Na področju označevanja in oglaševanja storitev kmetijskih pridelkov in 
ţivil je zakon ţe doslej določal, da označevanje in način ne sme besedno, slikovno ali kako 
drugače zavajati potrošnika glede resničnosti navedenih podatkov. Za kmetijske pridelke in 
ţivila je v evropski zakonodaji, ki določa informiranje potrošnikov (Uredba 1169/2011) določeno, 
kdaj se šteje ravnanje za zavajajoče, na področju storitev, povezanih s kmetijsko dejavnostjo  
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Določbe veljajo trţenja kmetijskih storitev sicer za besedno, slikovno ali kakršno koli drugo 
zavajanje.  
 
Zaradi učinkovite zaščite potrošnikov na področjih oglaševanja, zlasti internetnega oglaševanja 
in prodaje neposredno končnemu potrošniku, je potrebno odgovornost za takšno poslovanje 
urediti na ozemlju Republike Slovenije. Obseg internetnega oglaševanja in prodaje izdelkov z 
zavajajočimi vsebinami je v močnem porastu. Nadzor nad tem poslovanjem je oteţkočen zaradi 
sedeţev pravnih oseb v tretjih drţavah ali drugih drţavah članic EU. S tem ukrepom bomo 
zajezili goljufiva dejanja in izogibanje odgovornostim, ki vključujejo sedeţe podjetij s poštnim 
nabiralnikom brez odgovornih oseb.  
 
 
K 85. členu - odločba o označbi višje kakovosti ali priznanju označbe naravna mineralna 
voda 
Ministrstvo skladno z ZKme-1 izda odločbo o zaščiti kmetijskega pridelka ali ţivila z označbo 
višje kakovosti, vendar sedanja dikcija omogoča preklic zaščite samo ob neizpolnjevanju 
pogojev ali na vlogo vlagatelja. 
 
Dejansko imamo z označbo višje kakovosti zaščitene določene proizvode, za katere so 
vlagatelji (proizvajalci), ki so vloţili vlogo za zaščito, prenehali z delovanjem. Pri teh proizvodih 
od vlagateljev ni pričakovati vloge za preklic zaščite, ker ne delujejo več, hkrati pa tudi ne gre za 
neizpolnjevanje pogojev.  
 
Tako imamo pri ministrstvu zaščitene vsaj tri proizvode, ki se ţe vsaj pet let ne proizvajajo, prav 
tako pa tudi ni nobenega interesa za njihovo proizvodnjo. S tega vidika bi bilo smiselno 
preklicati zaščito teh proizvodov, kat bi omogočila predlagana sprememba tega člena.  
 
K 86. členu –  prehodna nacionalna zaščita 
 
Ministrstvo skladno z ZKme-1 in Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1151/2012 o 
shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in ţivil prehodno nacionalno zaščiti kmetijske pridelke 
in ţivila, nato pa ustrezno pripravljeno vlogo pošlje še EU komisiji za dokončno registracijo 
prehodno nacionalno zaščitenega proizvoda na nivoju EU.  
Proizvajalci določenih prehodno nacionalno zaščitenih proizvodov se v predpisanem času niso 
certificirali ali so bili neodzivni pri pripravi vloge za končno registracijo pri EU komisiji ali pa je 
skupina proizvajalcev celo razpadla. Zaradi navedenega ministrstvo ni moglo ustrezno pripraviti 
teh vlog za registracijo pri Evropski komisiji. Posledično ima tako ima ministrstvo kar nekaj vlog 
na »vmesnem nivoju« - so prehodno nacionalno zaščitene, ne more pa jih posredovati EU 
komisiji, ker vlagatelji zaradi zgoraj navedenih razlogov nimajo interesa teh vlog ustrezno 
dopolniti. Predlagana sprememba bi za omenjene proizvode omogočila preklic prehodne 
nacionalne zaščite. 
 
K 89.a členu – doniranje hrane  
 
Zmanjševanje odpadne hrane in izgube hrane vzdolţ celotne prehranske verige je eden od 
velikih izzivov drţav članic in EU. S tem se zmanjšuje obremenjevanje okolja in okoljske 
dajatve, viški hrane pa se ob ustreznih pogojih ravnanja lahko dajejo za humanitarne namene in 
predelavo v krmo, s tem pa se ohranja tudi ekonomski interes donatorjev hrane. Predlog člena 
vzpostavlja pravno podlago za novo poglavje o doniranju hrane. Na podlagi tega člena se 
uvajajo finančne olajšave za donatorje, hkrati pa se zagotavlja tudi finančna podpora 
posrednikom, kot so humanitarne in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje 
humanitarne dejavnosti za pomoči potrebne upravičence.  
 
Ko govorimo o ţivilih in hrani, govorimo tudi o izgubah in zavrţeni hrani. Izgubljena ţivila 
merimo kot zmanjšanje uţitne mase hrane vzdolţ celotne ţivilsko-prehranske oskrbovalne 
verige, ki nastane v določeni stopnji proizvodnje, predelave ali distribucije. Odpadna ţivila pa 
predstavljajo hrano, ki je zavrţena na stopnjah potrošnje, od trgovin na debelo in drobno do 
potrošnikov. Ministrstvo skladno z ZKme in evropsko zakonodajo zagotavlja, da so izgube 
hrane čim manjše tako, da se predpišejo način in pogoji doniranja hrane za humanitarne 
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namene. S tem se preprečujejo tudi količine zavrţene hrane in krme za ţivali, ki bi sicer končala 
med odpadki v okolju. 
 
K 89.b členu – donatorji in posredniki 
 
Donatorji so gospodarske druţbe, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, 
predelavo, distribucijo ali prodajo hrane v verigi preskrbe s hrano in v svojem poslovnem 
procesu hrano darujejo za humanitarne namene. Posredniki so humanitarne organizacije, ki 
delujejo v skladu s predpisi, ki določajo humanitarne organizacije in donirano hrano razdelijo 
končnim potrošnikom. Donatorji oziroma posredniki morajo izpolnjevati pogoje nosilcev ţivilske 
dejavnosti s hrano v skladu s predpisi EU in morajo biti vpisani v register obratov po tem 
zakonu.  
 
Brezplačno doniranje hrane, ki jo opravi davčni zavezanec v skladu s pogoji, predpisanimi z 
Novelo ZKme-1 in izvedbenimi predpisi, šteje za dobavo blaga v skladu s prvim odstavkom 7. 
člena ZDDV-1 in torej ostaja v sistemu DDV, pri čemer pa bo lastna vrednost donirane hrane 
zelo nizka ali celo z vrednostjo 0 tik pred iztekom roka uporabe ali uporabnosti najmanj do, s 
tem pa bo donatorjem tega blaga zagotovljena tudi pravica do odbitka DDV od teh dobav zaradi 
brezplačne odtujitve blaga. Odbitek blaga se beleţi v obliki interne knjigovodske listine in na nek 
način predstavlja nekurantne zaloge (podobno s podobnim) in ne sme biti večji od 0,3 procenta 
obdavčljivega prihodka v skladu s 66. členom zakona o dohodnini. 
 
K 89.c členu – pogoji za podporo delovanja humanitarnih organizacij in lokalnih 
skupnosti 
 
Uvede se moţnost sistemskega financiranja humanitarnih in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s 
humanitarno dejavnostjo na podlagi javnega razpisa za nakup tehnične opreme za 
razdeljevanje donirane hrane. Prav tako se omogoči financiranje humanitarnih organizacij in 
lokalnih skupnosti, ki omogoča kadrovsko, tehnično in prostorsko izvedbo aktivnosti za 
razdeljevanje donirane hrane. Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ter enake 
moţnosti je ţe pristopilo k izvajanju tega programa, na podlagi razpisa javnih del za 
prostovoljce, ki se vključujejo v humanitarne dejavnosti in razširitvijo nabora ukrepov za te 
namene. 
 
K 89.č členu – izvedbeni predpis 
 
Minister predpiše podzakonski predpis, kjer se določijo podrobnejši pogoji, kriteriji in način 
doniranja hrane, ki jih mora izpolnjevati posrednik pri doniranju hrane. Predpiše tudi način 
vodenja podatkov o donatorjih in posrednikih. 
 
Omogoči se, da lahko tudi lokalne skupnosti določijo podrobnejše pogoje, kriterije in načine 
doniranja hrane na podlagi lastnih socialnih programov dodelitve pomoči 
 
K 91. členu - organizacije za ugotavljanje skladnosti 
 
MKGP je pristojni organ za sprejemanje in izvajanje zakonodaje na področju ekološkega 
kmetijstva. Ker organizacije za kontrolo in certificiranje imenuje Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, je potrebno medsebojna razmerja urediti s pogodbo med 
organizacijo za kontrolo in certificiranje, MKGP in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin. 
 
K 92. členu – organizacije za kontrolo in certificiranje 
 
Ministrstvo je pristojni organ za sprejemanje in izvajanje zakonodaje na področju shem 
kakovosti za kmetijske pridelke in ţivila. Ker organizacije za kontrolo in certificiranje imenuje 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je potrebno medsebojna razmerja urediti 
s pogodbo med upravo, ministrstvom in organizacijo za kontrolo in certificiranje. 
 
K 101. členu - dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji  
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Črta se četrti odstavek, ker je v nasprotju s 15. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 
40/04 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.), ki ne določa več obvezne 
pridobitve certifikata, s katerim se potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot 
predmet domače in umetnostne obrti. Certifikat izda na podlagi mnenja strokovne komisije 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.  
 
Z dodatnim besedilom v petem odstavku se ureja ţivilsko dejavnost v drugih registriranih 
obratih.  
 
Z dopolnitvijo šestega odstavka se določi reševanje primerov, če se ne sporoča podatkov o 
letnem dohodka dejavnosti, če je na kmetiji več nosilcev, ki imajo večje število dejavnosti. Če 
nosilci ne sporočijo podatkov o dohodku, ni moţno ugotavljanje letnega dohodka iz drugega 
odstavka 99. člena, kar je pogoj za opravljanje dejavnosti. 
 
Črta se sedanji osmi odstavek zaradi preprečevanja administrativnih ovir. Ni več predpisana 
vloga za pridobitev dovoljenja.  
 
V novem osmem odstavku se ureja postopek v primeru smrti nosilca dopolnilne dejavnosti. Iz 
sedmega odstavka se prenese drugi stavek, ki določa prenehanje veljavnosti dovoljenja. 
Dodana je določba, da lahko nosilec kmetije opravlja dejavnost še največ en mesec oziroma do 
izdaje novega dovoljena. S tem se ureja nadaljevanje dejavnost v primeru, kadar je potrebno 
zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti.  
 
K 102. členu - pravica do opravljanja kmetijskih opravil 
 
V kolikor nosilec kmetijskega gospodarstva opravlja kmetijska opravila izven meja svojega 
gospodarstva je to motenje pravic do opravljanja kmetijskih opravil drugih nosilcev kmetijskih 
gospodarstev. Konkreten primer je recimo paša ţivali znotraj ograjenih pašnikov z električnim 
pastirjem, ki je poškodovan in zaradi malomarnosti lastnika, zakupnika ali drugega uporabnika 
kmetijskega zemljišča ţival uhaja na sosednja kmetijska zemljišča in dela škodo drugim 
lastnikom, zakupnikom ali uporabnikom teh kmetijskih zemljišč.  
 
K 105.a členu - splošno 
 
Kmetijstvo je gospodarska panoga posebnega druţbenega pomena in ima kot taka v druţbi 
multifunkcionalno vlogo. Tako rezultat kmetijstva niso zgolj proizvodnje dobrine, kot posledica 
proizvodnje funkcije, pač pa tudi neproizvodne dobrine. Kmetijstvo kot večnamenska panoga 
poleg skrbi za proizvodnjo hrane in surovin za predelavo, kot svoje osnovne naloge, prek 
okoljske funkcije zagotavlja tudi ohranjanje ekološkega ravnovesja, trajnostno rabo naravnih 
virov, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje videza kulturne krajine, naravne in kulturne 
dediščine ter prek socialne funkcije vpliva na poseljenost podeţelja in uravnoteţen prostorski 
razvoj. Vse navedeno ter dejstvo, da je delu v kmetijstvu potrebno pripoznati specifično vlogo, 
saj je povsem odvisno od vegetacije rastlinstva, razvojnega cikla ţivali in vremenskih razmer, 
botruje k odločitvi, da se v zakonodajo vpelje nov institut dela.  
 
Tovrstna dela imajo zato kratkotrajen in intenziven značaj, saj se večje potrebe po delavcih 
pojavljajo le v kratkem obdobju določenih sezonskih opravil, ki so pogojena s časom vegetacije 
ter ugodnimi vremenskimi razmerami, zato jih je potrebno opraviti z najeto delovno silo.. Ostali 
tehnološki procesi so večinoma mehanizirani. Razlog za kratek čas so bodisi fenofaze rastline, 
ko je potrebno delo opraviti ali pa slabih vremenski pogoji, ki ne dopuščajo, da bi delo opravili v 
daljšem časovnem obdobju (zmrznjena tla, mrzle zime, dolgotrajno deţevje, razmočenost 
tal …), bodisi proces reje ţivali (doseganje primerne teţe, plemenske zrelosti, starosti, …).   
 
Potrebno je poudariti, da je za dela v kmetijstvu, ki so neposredno odvisna od naravnega cikla, 
nujno opraviti v času, ko to narekujejo zakoni narave, sicer lahko pride do nepopravljivih 
posledic, ki prinesejo izpad dohodka. V ţe tako ranljivem sektorju kot je kmetijstvo, kjer vsak 
dan kmetije propadajo, Slovenija pa ţe dolgo ni več deţela, ki bi bila sposobna zagotoviti 
samooskrbo prebivalstva, ne smemo dopustiti, da bi z zakonodajo še oteţili delovanje kmetijske 
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panoge. Zato je sprejem posebnega odplačnega instituta dela za to panogo nujno potreben. 
 
S to obliko dela se omogoči opravljanje tistih del v kmetijstvu, ki po svoji naravi trajajo kratek 
čas in se jih opravlja občasno. Začasnost je definirana v členu, ki določa maksimalen čas 
opravljanja tovrstnega dela in je kot taka določena v dolţini 120 dni v posameznem 
koledarskem letu. Občasnost je potrebno presojati v luči vsake posamezne kmetijske panoge, 
in sicer ko narava dela v tej panogi, zaradi vegetacije, razvojnega cikla in vremenskih razmer 
narekuje povečan obseg potreb po delovni sili. 
 
Z vidika uporabe tovrstne oblike dela, drugi odstavek določa, da je lahko naročnik tovrstnega 
dela skladno s preostalimi določbami ZKmet-1 le nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ki je 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev. Druge pravne ali fizične osebe pogodbe za začasno 
in občasno delo v kmetijstvu ne morejo sklepati. Gre za izjemo od splošnega pravila, zato je 
sklepanje tovrstne pogodbe omejeno le na navedene osebe. 
 
Naročnik dela je lahko pravna ali fizična oseba vpisana v register kmetijskih gospodarstev v RS, 
za katerega bo izvajalec opravljal to vrstno obliko začasnega in občasnega dela v kmetijstvu na 
podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava.  
 
Izvajalec je oseba, ki bo na podlagi pogodbe civilnega prava opravlja določeno začasno ali 
občasno delo v kmetijstvu za naročnika dela.  
 
Ministrstvo je k nalogi pristopilo na podlagi pogovorov z Ministrstvom za delo, druţino, socialne 
zadeve in enake moţnosti in njihovih usmeritev, da se to uredi v Zakonu o kmetijstvu. Vsebina 
področja začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu je bila usklajevana z Ministrstvom za delo, 
druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za zdravje, 
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Inšpektoratom RS za delo, Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije.  
 
K 105.b členu - pogodba o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu 
 
Predlog člena se zgleduje po ureditvi začasnega in občasnega dela upokojencev (27.a člen 
ZUTD).  
 
Delovni proces pri začasnem in občasnem delu v kmetijstvu ima lahko elemente delovnega 
razmerja, ki je definirano kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4. člen 1. odstavek ZDR). 
 
V civilni pogodbi med naročnikom dela in izvajalcem morajo biti podani sledeči elementi:  
- naziv, sedeţ, KMG-MID, davčna številka in matična ali EMŠO naročnika dela, 
- ime, priimek, rojstni datum, davčna številka in matična izvajalca, 
- vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo v kmetijstvu, 
- obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, 
- predvideno številu dni začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, 
- določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, 
- datum sklenitve pogodbe, 
- urna postavka za opravljeno delo in 
- predviden skupen znesek dohodka. 

 
V členu se obrazloţi način opravljanja dela, določi elemente te oblike pogodbe ter določi 
obvezne elementi v pogodbi civilnega prava. Nadalje določi uporabo zakonodaje, ki ureja 
področje trga dela, varnost in zdravje pri delu ter delovna razmerja.  
 
Določi pristojno sodišče v primeru reševanja sporov na podlagi te oblike pogodbe. 
 
K 105.c členu - omejitev začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu 
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Ţe iz same definicije pojma začasnega in občasno delo v kmetijstvu izhaja, da gre za delo, ki je 
začasne oziroma občasne narave. Predlog kot absolutno omejitev določa obdobje 90 dni. Pri 
določitvi navedene omejitve je predlagatelj upošteval tudi ureditev v ZZSDT. V ZZSDT se lahko 
sezonsko delo opravlja bodisi na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, ki se izda za največ 90 
dni v koledarskem letu bodisi na podlagi enotnega dovoljenja za sezonsko delo ob soglasju za 
sezonsko delo, ki ga poda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki se lahko izda za 
največ šest mesecev.  V tem primeru je omejitev na strani izvajalca, v primeru ZODK pa je 
omejitev na strani naročnika.  
 
Začasno in občasno delo se lahko opravlja največ 120 dni v koledarskem letu. Omejitev števila 
dni začasnega in občasnega dela na koledarsko leto velja za naročnike dela. Posamezen 
naročnik dela tako v seštevku v koledarskem letu ne sme preseči zakonsko predpisane 
omejitve glede števila dni iz tovrstne oblike dela. 
 
Delo bo lahko potekalo prekinjeno ali neprekinjeno. 
K 105.č členu - vodenje evidenc 
 
Določa se dolţnost naročnika del, da vodi evidenco števila dejansko opravljenih dni začasnega 
ali občasnega dela v kmetijstvu, da se zagotovi učinkovit nadzor nad omejitvami določenimi za 
tovrstno delo.  
 
K 105.d členu - plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu 
 
Določi se minimalna urna postavka za uro opravljanega dela in opredeli se usklajevanje 
minimalne urne postavke z gibanje povprečne plače. Po zgledu ZUTD je določena tudi najniţja 
urna postavka za opravljanje začasnega in občasnega dela v  kmetijstvu. V najniţjo urno 
postavko so vključeni tudi vsi davki in prispevki.  
 
S predlagano ureditvijo se naročnika dela  obvezuje k zagotovitvi izplačila dohodka za 
opravljeno delo do 18. dne v mesecu, ki sledi mesecu opravljanja dela. 
 
K 105.e členu - dajatve  
 
Člen določi obveznosti plačila dajatev na podlagi te oblike pogodbe.  
 
 
K 107. členu - organizacije proizvajalcev 
 
Organizacije proizvajalcev in zdruţenja organizacij proizvajalcev, vključno z nadnacionalnimi, so 
institut, ki ga podrobneje določa Uredba 1308/2013/EU ter delegirane oziroma izvedbene 
uredbe na podlagi te uredbe. Spremembe 107. člena so potrebne zaradi prilagoditve vsebine 
določbam zakonodaje Evropske unije. 
 
Prvi odstavek določa temelje organizacij proizvajalcev, t.j. pravno organizacijsko obliko in 
članstvo. Pravno organizacijsko so v skladu z Uredbo 1308/2013/EU organizacije proizvajalcev 
pravne osebe ali natančno opredeljeni deli pravnih oseb. Proizvajalec kmetijskih pridelkov, za 
katere je organizacija proizvajalcev priznana, je lahko v skladu z določbami Uredbe 
1308/2013/EU, član organizacije proizvajalcev samostojno ali preko pravne osebe, ki povezuje 
kmetijske proizvajalce. Uredba 543/2011/EU določa, da je lahko član organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadje in zelenjava tudi subjekt, ki ni proizvajalec kmetijskih pridelkov, za katere je 
organizacija proizvajalcev priznana, če to prispeva k ciljem organizacije proizvajalcev in če tako 
odloči drţava članica. Republika Slovenija z zadnjim stavkom v prvem odstavku 107. člena 
postavlja pravni temelj za opredelitev te moţnosti s predpisi na podlagi ZKme-1. 
 
Drugi in tretji odstavek določata način in pristojnost priznavanja statusa organizacije 
proizvajalcev oziroma odvzema tega statusa, pri čemer podrobnejše postopke določajo predpisi 
na podlagi ZKme-1. 
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Četrti odstavek določa vsebino, ki je podlaga za priznanje instituta organizacij proizvajalcev, pri 
čemer podrobnejšo vsebino določa zakonodaja Unije, ZKme-1 in predpisi na podlagi ZKme-1, ki 
jih predpiše minister  
 
Peti odstavek določa temelje za zdruţenja organizacij proizvajalcev, pri čemer se za 
priznavanje in delovanje smiselno upošteva določbe za organizacije proizvajalcev.  
 
K 107.a členu - skupine proizvajalcev za skupno trţenje 
 
Nastanek novega 107.b člena narekuje jasnejše ločevanje skupin proizvajalcev glede na namen 
njihove ustanovitve, zato je treba spremeniti oziroma dopolniti naslov 107.a člena, ki je do sedaj 
opredeljeval izključno skupine proizvajalcev, ki bodo nastale z namenom skupnega trţenja 
proizvodov. 
 
Beseda »začetno« v besedni zvezi »začetno povezovanje« se črta zaradi upoštevanja tistih 
skupin proizvajalcev, ki ţe obstajajo, katerih člani pa so se do sedaj povezovali za druge 
namene, niso se pa povezovali za namen skupnega trţenja proizvodov. 
 
Črtanje besedila »na predlog skupine proizvajalcev« v drugem odstavku, je namenjeno 
poenotenju terminologije glede izdaje odločbe tako za organizacije proizvajalcev kot tudi 
skupine proizvajalcev.   
 
K 107.b členu - skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
 
Predlog novega 107.b člena omogoča zdruţevanje pridelovalcev, predelovalcev oziroma drugih 
oseb za izvajanje shem kakovosti. Nov 107.b člen vzpostavlja pravno podlago, ki omogoča 
proizvajalcem zdruţevanje ne samo za skupno trţenje, temveč tudi za potrebe izvajanja tretjega 
poglavja ZKme-1 - sheme kakovosti in tudi prvega odstavka 20. člena Zakona o promociji 
kmetijskih in ţivilskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ZPKŢP).  
 
Tretje poglavje ZKme vzpostavlja celotno politiko izvajanja shem kakovosti. Prvi odstavek 20. 
člena ZPKŢP določa, da mora biti za potrebe izvajanja sektorske promocije po ZPKŢP skupina 
proizvajalcev določene sheme kakovosti registrirana v skladu s predpisom, ki ureja priznanje 
skupin proizvajalcev iz shem kakovosti. Trenutno je na tem področju pravna luknja, saj se 
obstoječe skupine proizvajalcev shem kakovosti ne morejo priznati kot skupine za sheme 
kakovosti, ker ni vzpostavljenih postopkov za priznanje takšne skupine s strani MKGP. Zaradi 
specifičnosti izvajanja politike shem kakovosti bo predlagana sprememba omogočala 
vzpostavitev sistema priznavanja skupin proizvajalcev za sheme kakovosti, kar bo omogočalo 
spremljanje proizvodnje teh skupin za izvajanje sektorske promocije po ZPKŢP (izvajanje 
politike tretjega poglavja ZKme-1 in 20. člena ZPKŢP). 
 
K 107.c členu - sodelovanje in operativne skupine 
 
Predlog novega 107.c člena omogoča zdruţevanje pridelovalcev, predelovalcev oziroma drugih 
pravnih oseb s področja kmetijske pridelave in predelave, kmetijskega svetovanja, razvoja in 
raziskav v kmetijstvu ter drugih za kmetijstvo pomembnih akterjev za namen sodelovanja in 
uvedbe inovacij. Nov 107.c člen vzpostavlja pravno podlago za organiziranje Operativne 
skupine evropskega partnerstva za inovacije. V okviru člena 56 Uredbe (EU) št. 1305/2013 z 
dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeţelja (EKSRP) je potrebno oceniti, izbrati in priznati Operativne skupine EIP, ki bodo 
prispevale k doseganju ciljev in prednostnih nalog politike razvoja podeţelja. 
 
Zaradi specifike izvajanja kmetijske politike predlagana sprememba omogoča Operativnim 
skupinam EIP priznanje z namenom krepitve inovacij in prenosa inovacij v prakso. 
 

K 122. členu – področja javnih sluţb 

 
Sprememba se nanaša na področje izvajanja javne sluţbe. Namesto pojma hidromelioracijski 
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sistemi se uvaja pojem  drţavna javna sluţba na osuševalnih in namakalnih sistemih. Pojem 
drţavna javna sluţba na osuševalnih in namakalnih sistemih se uprabčja tudi v ZKZ-E in gre za 
uskladitev pojmov.. 
 

K 127. členu - drţavna javna sluţba na osuševalnih in namakalnih sistemih 

 

Preimenoval se je člen zaradi uskladitve z ZKZ-E. 
 
Na novo je določen predmet javne sluţbe na osuševalnih in namakalnih sistemih. ZKZ-E 
omogoča, da se lastnina, upravljanje in vzdrţevanja osuševalnih sistemov lahko prenese na 
lokalno skupnost ali osuševalno zadrugo. V kolikor se primarna odvodnja osuševalnega sistema 
prenese na lokalno skupnost ali osuševalno zadrugo, upravljanje in vzdrţevanje, ti sistemi niso 
predmet drţavne javne sluţbe. V primeru namakalnih sistemov, se izvajanje drţavne javne 
sluţbe se opravlja samo na namakalni sistemih, ki so v lasti Republike Slovenije. 
 
Naloge drţavne javne sluţbe se nanašajo na upravljanje s temi sistemi, ter na nadzor nad 
vzdrţevalnimi deli, ki se na teh sistemih izvajajo. Naloge drţavne javne sluţbe se nanašajo tudi 
na osveţevanje podatkov v uradnih evidencah, in na podajanje soglasij v postopkih poseganja v 
prostor na območjih osuševalnih in namakalnih sistemov, ki jih upravlja drţavna javna sluţba. 
 

K 135. členu - svet za kmetijstvo in podeţelje  

 
Z namenom da se starostna struktura kmetov izboljša, ki se ji v EU in v RS daje vedno večjo 
pozornost, se predlaga, da se v Svet za kmetijstvo in podeţelje RS vključi tudi predstavnik 
Zveze podeţelske mladine Slovenije in Zveze kmetic Slovenije. Na ta način pridobijo formalno 
moţnost dati mnenje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o ključnih vprašanjih pri 
oblikovanju ukrepov kmetijske politiki, ki so pomembni za razvoj kmetijstva in podeţelja.  
 

K 138. členu - zbirke podatkov  

 
Ker se osebni podatki dejansko vodijo samo v evidenci subjektov, ostale zbirke podatkov 
podatke o subjektih le privzemajo iz evidence subjektov, se ukine delitev zbirk podatkov glede 
na to, ali vsebujejo osebne podatke ali ne.  
 
V točki a) se dopolni 18. alineja, ki se nanaša na evidenco izobraţevanja in usposabljanja za 
potrebe kmetijstva in razvoja podeţelja, tako da ta evidenca vključuje tudi svetovanje.  
 
Za 18. alinejo se doda nova 19. alineja, ki se nanaša na evidenco mojstrskih kmetij.  
 
Dodajo se tudi evidence za namene vpisa za vpisujejo istovrstne skupine kmetijskih pridelkov 
pri dopolnilnih dejavnostih in evidenca trţno informacijskega sistema.  
 
Z dodajano novo alinejo, se vzpostavlja novo evidenco, in sicer evidenco zavezancev za plačilo 
prispevka od primarnih kmetijskih proizvodov. Z vzpostavitvijo nove evidence vzpostavljamo 
pravno podlago za prevzemanje podatkov iz obstoječih zbirk podatkov in evidenc ministrstva za 
vzpostavitev evidence zavezancev za plačilo prispevka od primarnih kmetijskih proizvodov, ki 
se vzpostavlja za potrebe izvajanja predpisov, ki urejajo promocijo kmetijskih in ţivilskih 
proizvodov. 
 
Doda se tudi evidenca o trţno informacijskem sistemu v sektorju mleka. 
 
Pri evidencah, ki ne vsebujejo osebnih podatkov se doda evidenca okoljsko občutljivega 
travinja. 
 
K 140. členu - evidenca subjektov  
 
Bistvena sprememba glede evidence subjektov je, da se jasno določi, kateri subjekti se 
vpisujejo v evidenco: subjekti vpisani v zbirke podatkov iz 138. člena in subjekti, vpisani v zbirke 
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podatkov, ki jih opredeljujejo zakoni s področij, naštetih v drugem odstavku tega člena, ki so 
vpisani v centralni register prebivalstva (CRP) ali poslovni register (PRS). 
  
Subjekti, ki so zavezanci za vpis v omenjene zbirke podatkov, pa niso vpisani v CRP ali PRS, 
se ne vpisujejo v evidenco subjektov. Podatki teh subjektov se vodijo ločeno, identifikacijsko 
številko subjekta pa pridobijo iz istega nabora kot subjekti, vpisani v evidenco subjektov.   
 
K 141. členu - pogoji za vpis in namen RKG 
 
Z brisanjem drugega odstavka, ki je določal, da se v RKG lahko vpišejo vsa kmetijska 
gospodarstva, ne glede na obseg oziroma intenzivnost kmetijske proizvodnje, onemogočamo 
vpis tistim kmetijskim gospodarstvom, ki ne izpolnjujejo vsaj enega izmed pogojev za vpis.  
 
Vpis v register kmetijskih gospodarstev oziroma dodelitev KMG – MID številke se je večkrat 
razumel kot dokaz o obstoju kmetijskega gospodarstva in stranke so z vpisom pridobile 
ugodnosti (npr. brezplačna izobraţevanja lokalnih skupnosti), čeprav kmetijsko gospodarstvo ni 
dosegalo minimalnih pogojev za vpis.  
 
K 142. členu - podatki 
 
Dodali smo določilo, kdaj se dodeli KMG-MID številka.  
 
K 143. členu – podatki 
 
Skladno s spremembo 140. člena se spreminja nabor podatkov o subjektih, vezanih na kmetijo, 
črta se povezava s pravico do uporabe zaščitnih znakov in drugimi shemami kakovosti po tem 
zakonu, ker pri teh vsebinah ni zagotovljene povezljivosti s posameznim kmetijskih 
gospodarstvom.  
 
Dodaja se tudi moţnost, da upravna enota spreminja podatke o subjektih po uradni dolţnosti, 
brez vloge stranke. Gre za spremembe podatkov, ki so razvidne iz uradnih evidenc (npr. 
sprememba naslova subjekta). S posodabljanjem podatkov iz uradnih evidenc se stranki 
omogoči urejanje sprememb le na eni točki in upravnim enotam olajša komuniciranje s 
strankami.  
 
V predlog zakona se dodaja vsebina, ki jo se do sedaj določal Pravilnik o registru kmetijskih 
gospodarstev in sicer, da se lahko kmetijsko gospodarstvo izbriše iz RKG šele po zaključitvi 
vseh postopkov v ostalih zbirkah podatkov, v katere je bilo to kmetijsko gospodarstvo vpisano.  
 
K 144. členu – identifikacijski sistem za zemljišča 
 
Ker planine in skupni pašniki zaradi sprememb 3. člena zakona več ne predstavljajo 
samostojnih kmetijskih gospodarstev, je potrebno informacijo o tem, ali posamezno zemljišče 
predstavlja planino ali skupni pašnik, pripisati na posamezen GERK.   
 
K 152. členu - evidenca organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev in operativnih 
skupin EIP 
  

Določbe 152. člena ZKme-1 se spreminjajo zaradi uskladitve s 107., 107.a, 107.b in 107.c 

členom ZKme-1, kjer se ločeno opredeljuje organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev za 

namene skupnega trţenja, skupine proizvajalcev za namene shem kakovosti in skupine 

evropskega partnerstva za inovacije ter v primeru organizacij proizvajalcev, zaradi uskladitve z 

obvezami drţave članice, ki izhajajo iz določb Uredbe 1308/2013/EU (upravne, kontrolne in 

poročevalske obveznosti drţav članic).  

 

Za organizacije proizvajalcev se v evidenci tako vodijo podatki, ki omogočajo vodenje podatkov 

o organizaciji proizvajalcev, vključno s podatki o priznanju in odvzemu priznanja, članstvu v 
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organizaciji proizvajalcev, obsegu proizvodnje članov in preko njih organizacije proizvajalcev in 

podatki, ki jih spremlja drţava članica (vrednost trţne proizvodnje, podatki iz operativnega 

programa in poročil o izvajanju operativnega programa, podatki o doseganju enotnih kazalnikov 

uspešnosti) za namene obveznosti poročanja organom EU.  

 

Razširitev vsebine člena je potrebna predvsem za zagotovitev obseţnejšega zakonitega zajema 

podatkov, kar je nujno za učinkovito izvajanje tistih ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na 

trţno povezovanje kmetijskih gospodarstev oziroma proizvajalcev v kmetijstvu, ţivilstvu in 

gozdarstvu, vključno z vnaprejšnjim preprečevanjem situacij, ki bi zahtevale vračanje dodeljenih 

sredstev. 

 
K 154. členu - register plačilnih pravic 
 
Zaradi reforme neposrednih plačil je v skladu s predpisi EU treba vzpostaviti nov register 
plačilnih pravic, ki se nosilcem kmetijskih gospodarstev dodelijo na novo z letom 2015. 
Obstoječi člen o registru plačilnih pravic se dopolnjuje, da bi upoštevali novosti, ki jih prinaša 
reforma. 
 
K 158. členu – evidenca melioracijskih sistemov in naprav 
 
V prvem odstavku smo določili, da se v evidenci melioracijskih sistemov in naprav, vodijo samo 
osuševalni in namakalni sistemi. Do sedaj so se vodile tudi agromelioracije, za katere se je 
izkazalo, da ni potrebe po posebnem vodenju v evidenci. 
 
Za Evidenco melioracijskih sistemov in naprav smo uporabili skrajšani naziv KatMeSiNa, ki je v 
splošni rabi. 
 
Na novo smo določili kaj se vodi v grafičnem delu in kaj v tekstualnem. Iz tekstualnega dela 
smo črtali melioracijske skupnosti, saj niso več relevantne.  
 
 
K 161. členu - zbirke podatkov analiz 
 
Za vzpostavitev sistema zajema podatkov o emisijah oziroma ponorih ogljika v gozdovih in 
kmetijskih zemljiščih je potrebno zagotoviti tudi podatke o vseh analizah zemlje oz. pedoloških 
vzorčenjih na območju Republike Slovenije.  
 
K 162. členu - evidenca o izobraţevanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeţelja 
 
Evidenco o izobraţevanju, usposabljanju in svetovanju za potrebe kmetijstva in razvoja 
podeţelja upravlja ministrstvo za namen izvajanja ukrepov »Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja« (ukrep M01) in »Sluţbe za svetovanje, sluţbe za pomoč pri upravljanju kmetij in 
sluţbe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah« (ukrep M02) iz Programa razvoja podeţelja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Ker se podatki v tej evidenci nanašajo tudi na 
svetovanje, je treba 162. člen ZKme-1 tozadevno dopolniti. Posledično se dopolni tudi naslov 
tega člena. 
 
Za namen izvajanja ukrepa M01 – usposabljanje s področja gozdarstva mora evidenca 
vsebovati tudi osebne podatke (EMŠO in davčna številka) udeleţencev usposabljanja s tega 
področja. 
 
Ker ta evidenca ni namenjena vodenju evidence mojstrskih kmetij in mojstrskih izpitov, se v 
drugem in tretjem odstavku 162. člena ZKme-1 črtajo določbe, ki se nanašajo na te vsebine. Za 
namene evidence mojstrskih kmetij se ustrezno dopolnita četrti odstavek in naslov tega člena. 
 
K 162.a členu – evidenca o zavezancih za plačilo obveznega prispevka za promocijo 
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kmetijskih in ţivilskih proizvodov 
 
S predlaganim novim 162.a členom se vzpostavlja pravna podlaga za prevzemanje podatkov iz 
obstoječih zbirk podatkov in evidenc ministrstva za vzpostavitev evidence zavezancev za plačilo 
prispevka od primarnih kmetijskih proizvodov, ki se vzpostavlja za potrebe izvajanja predpisov, 
ki urejajo promocijo kmetijskih in ţivilskih proizvodov.  
 
Ministrstvo mora pred začetkom pobiranja prispevka po zakonu o promociji kmetijskih in 
ţivilskih proizvodov (v nadaljevanju Zakon o promociji) vzpostaviti evidenco zavezancev za 
plačilo prispevka od primarnih kmetijskih proizvodov. Za vzpostavitev evidence zavezancev 
mora ministrstvo za kmetijstvo prevzemati podatke iz ţe obstoječi zbirko podatkov in evidenc 
ministrstva. Za prevzem iz obstoječih zbirk podatkov in evidenc ministrstva je potrebno 
vzpostaviti pravno podlago v Zakonu o kmetijstvu, ki dovoljuje da se za potrebe evidence 
zavezancev prevzemajo podatki iz ţe obstoječih zbirko podatkov in evidenc ministrstva. Tako 
bo ministrstvo lahko preverilo kateri zavezanci izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo 
promocijo kmetijskih in ţivilskih proizvodov (Zakon o promociji, Odredbe in Uredbe, ki določajo 
vstop sektorjev, višino prispevka in začetek plačevanja prispevka za sektorsko promocijo) in 
tiste, ki pogoje izpolnjujejo vpiše v  evidenco zavezancev po 19. členu Zakona o promociji.  
19. člen Zakona o promociji določa, da ministrstvo vzpostavi evidenco zavezancev, ki so v 
določenem sektorju zavezani za odmero, obračun, pobiranje in plačilo prispevka po Zakonu o 
promociji. Evidenca zavezancev se mora vzpostaviti na podlagi obstoječih evidenc, ki jih vodi 
ministrstvo. Evidenca zavezancev se bo vodila za nosilce kmetijskih gospodarstev v določenem 
sektorju in za kupce (predelovalni obrati). Predlagana sprememba bo omogočila, da pridobimo 
podatke o kupcih in nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki imajo registrirano dejavnost v 
določenem sektorju. S to spremembo maksimiziramo učinkovitost ţe obstoječih baz in 
preprečujemo dodatne administrativne ovire kot dodatne stroške za vzpostavitev nove 
evidence. 
 
K 162.b členu - evidenca okoljsko občutljivega trajnega travinja 
 
Eden izmed ciljev reforme neposrednih plačil v okviru SKP, ki je bila sprejeta leta 2013, je 
izboljšanje okoljske učinkovitosti neposrednih plačil. Zato se z novo shemo »plačilo za zeleno 
komponento« uvajajo obvezne kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. 
Kmetijsko prakso »ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja« morajo izvajati nosilci 
KMG, katerih trajno travinje se nahaja na območju okoljsko občutljivega trajnega travinja. 
Izvajanje te sheme narekuje vzpostavitev in vodenje evidence okoljsko občutljivega trajnega 
travinja, ki se sestoji iz sloja območij okoljsko občutljivega trajnega travinja in sloja površin s 
statusom okoljsko občutljivega trajnega travinja. 
 
K 162.c členu -  evidenca za sektor mleka 
 
Z 31.3.2015 je bil ukinjen sistem mlečnih kvot, ki je omogočal pregled nad oddanimi in 
neposredno prodanimi količinami mleka v Sloveniji. Podatki so bili uporabljeni tudi kot osnova 
za proizvodno vezana plačila v sektorju mleko v okviru neposrednih plačil. Sprememba člena 
omogoča nadaljnje  zbiranje in uporabo podatkov za ukrepe proizvodno vezanih plačil v okviru 
neposrednih plačil pri izvajanju SKP in za izvajanje zakona o promociji. 
 
K 166. členu - pridobivanje in uporaba podatkov 
 
Zaradi vsebinskih sprememb in številnih novosti na področju zbiranja podatkov v evidencah 
povezanih s subjekti (centralni register prebivalstva, poslovni register…), nepremičninami 
(zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga…) in v ostalih zbirkah podatkov je bilo nujno 
spremeniti nekatera določila glede pridobivanja in uporabe podatkov za potrebe izvrševanja 
zakona. Predlagane spremembe bodo omogočile pridobivanje vseh potrebnih podatkov in 
njihovo vodenje ter kontrolo podatkov v evidencah, ki jih določa ZKme-1.  
 
K 172. členu – inšpekcijski nadzor  
 
Določi se razmejitev pristojnosti nadzora nad izvajanjem 66. člena, katerega vsebina sodi v 
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pristojnost dveh različnih inšpekcijskih organov. V delu, ki se nanaša na kmetijske pridelke in 
ţivila, je nadzor nad izvajanjem označevanja, trţenja in oglaševanja v pristojnosti inšpekcije 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), v delu, ki se nanaša na 
storitve, povezane s kmetijsko dejavnostjo pa v pristojnosti kmetijskega inšpektorja (IRSKGLR). 
 
Kot uvoz ţivil neţivalskega izvora se skladno s carinskimi predpisi šteje sprostitev ţivil 
neţivalskega izvora v prost promet ali namen sprostitve v prost promet na ozemlju EU. Člen 59 
ZKme-1 ureja preverjanje in potrjevanje certifikata in izvirnega potrdila o kontrolnem pregledu 
za uvoz v EU, ki ga opravlja  pristojni carinski organ. Četrti odstavek tega člena pa določa, da je 
ne glede na  pristojnost carinskega organa, nadzor varnosti in kakovosti pošiljk, tudi ekoloških 
ţivil ob uvozu, v pristojnosti fitosanitarnih inšpektorjev in inšpektorjev za hrano, ki lahko skladno 
s 174. členom ZKme-1 pregledujejo pošiljke ţivil neţivalskega izvora in spremljajoče listine v 
skladu s predpisi Unije o varnosti ţivil ob vnosu (tudi uredbe o uvozu ekoloških ţivil 
1235/2008/ES) in odvzamejo vzorce za potrebe inšpekcijskega nadzor. 
 
Določa se, da se inšpekcijski nadzor nad začasnim ali občasno delo v kmetijstvu opravlja 
enako, kot se opravlja nad ostalimi vrstami dela. Inšpekcijski nadzor opravlja inšpektorat za delo 
v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo. 
 
K 173. členu - nadzor nad uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov ali ţivil  
 
Člen 59 ZKme-1 ureja, primer, če pristojni carinski organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da k 
pošiljki ni priloţen certifikat, so pa kmetijski pridelki in ţivila na označbi ali na spremni 
dokumentaciji označeni kot ekološka, ne dovoli uvoza in o tem obvesti pristojnega inšpektorja 
za hrano. V 2. odstavku tega člena pa je dana podlaga za ukrepanje inšpektorja za hrano, ko 
carinski organ sumi ali ugotovi, da pošiljka, ki jo sicer spremlja certifikat tretje drţave, da gre za 
ekološka ţivila, ni skladna s predpisi, ki urejajo varnost in kakovost ţivil, nadzor katerih je v 
pristojnosti inšpektorjev za hrano (vključno s fizičnimi pregledi pošiljk in vzorčenjem). 
 
Carinski organ ne sprosti ţivil, za katere je v EU določen poostren ali nujni nadzor, v prost 
promet, dokler ne prejme enotnega vstopnega dokumenta ali enakovrednega dokumenta v 
elektronski obliki, ki ga je potrdil pristojni inšpektor. Izvedbeni predpisi Evropske unije namreč 
določajo za nekatera ţivila ob uvozu iz določenih drţav z večjim tveganjem za kontaminacijo  
ţivil poseben reţim prijave pošiljke na zunanji meji Evropske unije za uradni pregled pred 
sprostitvijo v prost promet, s katerim se preveri skladnost s predpisanimi EU zahtevami za 
varnost ţivil. Ker se nova tveganja pojavljajo vedno znova na različnih ţivilih različnega porekla,  
Evropska komisija v posvetovanju z drţavami članicami sprejema ustrezne nujne ukrepe in 
uvaja poostren nadzor z določeno frekvenco vzorčenja takih ţivil ob uvozu, da zagotavlja 
obvladovanje tveganj. Uvozne pošiljke ţivil, za katere so predpisani posebni ukrepi, ki jih 
Evropska unija sprejme na podlagi petega odstavka 15. člena ali 23. člena Uredbe 882/2004/ES 
za poostren nadzor na meji ali kot nujne ukrepe na podlagi 53. člena Uredbe 178/2002/ES, 
mora oseba, odgovorna za pošiljko, to prijaviti pristojnim organom na določenih vstopnih mestih 
v Evropsko unijo za uradni pregled. 
 
K 174. členu - pooblastila  
 
Med pooblastila kmetijskega inšpektorja se dodajajo pooblastila za nadzor nad 102., 170. in 
171.a členom.  
 
K 175. členu – ukrepi 
 
V kolikor fizične ali pravne osebe ne posredujejo podatkov o količinah in cenah določenih 
kmetijskih pridelkov ali ţivil in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih trgih, lahko 
inšpektor izda odločbo o obveznem poročanju teh podatkov, saj so ti podatki lahko pomembni 
tudi za druge ukrepe SKP. 
 
Navedena dopolnitev daje moţnost ukrepanja pri nadzoru ob ugotovitvi nepravilnosti in 
pomanjkljivosti zaradi neskladnosti označevanja, oglaševanja in zagotavljanja informacij 
potrošnikom. S to določbo se daje inšpektorju pristojnost, da z odločbo zavezancu odredi 
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ukrepe za uskladitev z zakonodajo (izdaja ureditvene odločbe). 
 
Informacije o ţivilih bistveno vplivajo na odločitev potrošnikov za njihov nakup. To dejstvo je 
predmet številnih zlorab, ki prizadenejo tako neposrednega kupca kot tudi druge proizvajalce in 
trgovce s korektno označenimi ţivili. Dosedanja ureditev inšpektorjem ni omogočala 
učinkovitega orodja takojšnje prepovedi prometa z napačno označenimi ţivili, ampak je bil 
takšen ukrep pravno zavezujoč po vročitvi odločbe odgovorni osebi. V času od ugotovitve 
napačnega označevanja do vročitve odločbe odgovorni osebi, je bilo v veliko primerih 
zavajajoče označeno ţivilo ţe prodano. S predlagano dopolnitvijo je nadzornim organom 
omogočeno učinkovito preprečevanje zlorab  informacij o ţivilih, ki so na voljo potrošnikom. 
 
Zaradi večje jasnosti in preprečitve podvajanja pristojnosti na področju kmetijskih pridelkov in 
ţivil je potrebno jasneje določiti pristojnost ukrepanja. 
 
K 176. členu  
 
Sprememba besedila je potrebna zaradi večje jasnosti opredelitve kršitve. 
 
Navedena dopolnitev daje moţnost ukrepanja pri nadzoru ob ugotovitvi nepravilnosti in 
pomanjkljivosti zaradi neskladnosti označevanja, oglaševanja in zagotavljanja informacij 
potrošnikom. 
 
V 4. odstavku 176. člena mora obstajati moţnost sankcioniranja fizičnih oseb posameznikov v 
zakonu o kmetijstvu. V praksi se pri nadzoru namreč srečujemo s primeri, ko na podlagi 61. a. 
člena in 99. člena ZKme-1 kmetijske pridelke na lokalnem trgu prodaja fizična oseba iz lastne 
kmetije, iz sosednje kmetije ali kot zaposleni na kmetiji. Prav tako se fizična oseba pojavlja v 
drugih primerih kršitev po registrih RKG, v okviru strojnih kroţkov in podobno. Zato moramo v 
primeru ugotovljenih nepravilnosti ohraniti pristojnost nad sankcioniranjem fizičnih oseb. 
 
V četrtem odstavku se pri prekršku črta »posameznik«, ostane pa »posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost«. Doda se nov 5. odstavek, ki določa globo za prekršek odgovorne osebe 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. S to določbo se določa osebe, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost. Posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost je nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. Odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost pa je 
član kmetije ali zaposleni npr. prodajalec. 
 
Sprememba besedila bolj jasno zajema vse vrste kršitve, ki lahko izhajajo iz neupoštevanja 
določb glede označbe porekla in geografske označbe. V 77. členu so vsebine glede označbe 
porekla in v 78. členu glede geografske označbe širše, zato je tudi prekršek potrebno opredeliti 
širše in sicer kot kršitev določb 77. člena in 78. člena ZKme-1. 
 
K 177. členu 
 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z dodatnimi vsebinami glede preprečitve zavajanja 
potrošnikov v zvezi s storitvami, povezanimi s kmetijsko dejavnostjo. 
 
Dodaja se prekrškovne določbe zaradi uskladitve z dodanimi vsebinami glede preprečitve 
zavajanja potrošnikov v zvezi s storitvami, povezanimi s kmetijsko dejavnostjo. Gre za prekrške, 
ki se nanašajo na kršitve pri označevanju, oglaševanju ali trţenju storitev, povezanih s 
kmetijsko dejavnostjo in pri imenovanju firme z imeni kmetija, osmica, vinotoč in sopomenke ter 
kratice teh besed.  
 
K 178b. členu 
 
Dosedanja določba je določala objavo podatkov o imenih kršiteljev in nepravilnostih šele po 
pravnomočnosti odločbe, ki v upravnih zadevah v primeru upravnega spora nastopi šele po 
odločitvi Upravnega sodišča. Upravni spori trajajo tudi po več let, zato objava po sedmih dneh 
po pravnomočnosti in hkrati določba, da so ugotovitve lahko objavljene le do odprave 
nepravilnosti oziroma najdlje 60 dni, predstavlja neučinkovito obveščanje javnosti oziroma ne 
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doseţe svojega namena (nepravilnosti  odpravljene ali subjekt več ne posluje ali ne posluje pod 
istim imenom). Med poslovne subjekte sodijo poleg pravnih in fizičnih oseb, ki so vpisane v 
Poslovni register Slovenije tudi tiste osebe, ki svoje primarne proizvode oddajo na trg (ne 
pridelajo za lastno porabo). Izrecno se opredeljuje, da zavezanec ne more uveljavljati 
odškodninskega zahtevka zaradi objave odločbe, ki bi bila naknadno spremenjena, odpravljena 
ali razveljavljena, če je organ ravnal v dobri veri oziroma je iz okoliščin primera izhajal utemeljen 
sum glede obstoja nepravilnosti. V tem primeru se organu nalaga, da v roku 15 dni po prejemu 
odločbe na spletnih straneh objavit popravek s čimer se doseţe učinek povratne informacije. 
 

 

OBRAZLOŢITEV PREHODNIH DOLOČB ZA PRIZNAVANJE OP  

 
V roku šestih mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev tega zakona, izda minister, 
pristojen za kmetijstvo, spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznavanju organizacij 
proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelja (Uradni list 
RS, št. 89/14) in Pravilnika o priznavanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih 
izdelkov (Uradni list RS, št. 26/14 in 26/14 – Zkme-1B). Ţe priznane organizacije proizvajalcev 
morajo svoje delovanje uskladiti s tem zakonom in spremembami navedenih pravilnikov 
najpozneje 31.3.2017. 

 

 

 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

(prepis določb veljavnega zakona, ki se s predlogom spreminjajo) 

 

 

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 

SKRAJŠANEM POSTOPKU 

(razlogi in posledice, zaradi katerih se predlaga nujni ali skrajšani postopek, razen za predlog 
zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se v skladu s 169. členom Poslovnika drţavnega 
zbora obravnava po nujnem postopku) 

 

 


