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PLAČILO ZA MLADE KMETE (NEPOSREDNA PLAČILA – 1. STEBER) 

 

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah za 

neposredna plačila (UL RS št. 10/19) je prišlo do določenih sprememb pri 

plačilu za shemo »plačilo za mlade kmete«, kadar ga uveljavlja nosilec 

KMG, ki je organizirano v obliki kmetije. Če vlagatelj želi prejeti plačilo za 

mlade kmete v okviru neposrednih plačil 1. stebra ali pa prejeti plačilne pravice 

za mlade kmete iz nacionalne rezerve, mora biti prvič vpisan kot nosilec v 

RKG in hkrati izvajati učinkovit in dolgoročen nadzor nad kmetijo v smislu 

učinkovitega in dolgotrajnega nadzora, povezanega z upravljanjem, 

ugodnostmi in finančnimi tveganji.  

Šteje se, da nosilec kmetije izvaja učinkovit in dolgotrajni nadzor nad kmetijo, 

če:  

- je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema 

odločitve, povezane z upravljanjem oziroma vodenjem kmetije, 

- je nosilec kmetije do najmanj 30. maja leta, ki sledi letu, za katero je vložil 

vlogo za izplačilo plačila za mlade kmete, 

- ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za kmetijske površine 

kmetijskega gospodarstva, ki so vpisane v RKG, pravico do uporabe kot lastnik 

ali zakupnik ali ima za uporabo kmetijskih zemljišč soglasje lastnika zemljišč, če 

je nosilec pravic, obveznosti in sankcij, ki se nanašajo na sheme neposrednih 

plačil, in če se sredstva iz naslova neposrednih plačil  nakazujejo le na njegov 

transakcijski račun. 

Vlagatelj dokazuje, da je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na 

kmetiji in sprejemanje odločitev, povezanih z upravljanjem oziroma vodenjem 

kmetije, z enim od naslednjih dokazil: 

- »Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije« (priloga 3 Uredbe o 

shemah neposrednih plačil), ki je objavljena tudi na spletnih straneh 

Agencije: http://www.arsktrp.gov.si (na portalu »Zbirna vloga 2019…od A 

do Ž). 

 

- upravičenost vlagatelja do sredstev iz naslova podukrepa »Pomoč za 

zagon dejavnosti za mlade kmete« (»mlad prevzemnik« v okviru 

Programa razvoja podeželja 2014- 2020) na podlagi izdane odločbe, o 

čemer bo Agencija sama pridobila podatek; 

http://www.arsktrp.gov.si/


 

- vlagatelj za tekoče leto za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime 

vodi knjigovodstvo za davčne namene, o čemer bo Agencija sama 

pridobila podatek od FURS-a. 

Pred oziroma najpozneje na dan oddaje zbirne vloge mora torej biti mladi kmet 

vpisan kot nosilec kmetije in razpolagati z naštetimi dokazili (izpolnjevati 

pogoje), saj mora kot mladi kmet za namen ukrepa delovati najpozneje na dan 

oddaje zbirne vloge! 

Izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije se kot skenogram priloži zbirni vlogi 

ob oddaji zbirne vloge, torej ne naknadno! Na izjavo je treba vpisati podatke o 

nosilcu kmetije (ime in priimek, naslov, KMG-MID), datum, kdaj je postal 

nosilec, izjavo pa morajo podpisati in vpisati davčno številko tudi vsi polnoletni 

člani, vključno z nosilcem, ki so na dan oddaje zbirne vloge vpisani kot člani 

zadevne kmetije v RKG. Pri tem je treba upoštevati pravilo, da datumi podpisov 

na izjavi ne smejo biti po datumu oddaje zbirne vloge. Vsi vneseni podatki 

morajo biti resnični, točni, popolni, podpisniki pa za svoje izjave prevzemajo 

kazensko in materialno odgovornost. 

Za subvencijsko leto 2019 navedeno pomeni, da je fizična oseba v obdobju 

2014 – 2019 prvič postala nosilec kmetije in ima ob oddaji zbirne vloge za leto 

2019 priložen skenogram izjave, ki je v novi prilogi uredbe, podpisan s strani 

vseh polnoletni članov kmetije. Priloge ni treba prilagati vlagateljem, ki so prejeli 

odločbo o pravici do sredstev za mladega prevzemnika v okviru Programa 

razvoja podeželja 2014- 2020 in tistim, ki vodijo knjigovodstvo za davčne 

namene. Izpolnjen mora biti tudi starostni pogoj ob prvi oddaji zbirne vloge (npr. 

če mladi kmet kot nosilec kmetije v letu 2019 prvič odda zbirno vlogo in s tem 

tudi prvič vlogo za plačilo za mlade kmete, potem v letu 2019 ne sme doseči 41. 

rojstnega dne). Vlagatelj mora tudi neprekinjeno biti nosilec kmetije do vključno 

30. maja 2020. 

 

 

 

 


