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KRATICE 

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
Agencija Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
CLLD Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost (Community Led Local Development) 
CRS Centralni register strank 
CURS Carinska uprava Republike Slovenije 
DČ  Država članica EU 
DKOM  Državna revizijska komisija 
DŽ Ukrep dobrobit živali 
ECA Evropsko računsko sodišče 
EK Ukrep ekološko kmetovanje 
EKO 0 Neposredna plačila za površine in živali 
EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
EKJS Evropski kmetijski jamstveni sklad 
EPD Enotni programski dokument za Republiko Slovenijo 2004-2006 
ESR Evropski sklad za ribištvo 
ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
EU Evropska unija 
FURS Finančna uprava Republike Slovenije 
GIZ Gospodarsko interesno združenje 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GPS Globalni pozicijski sistem 
GZC Geodetski Zavod Celje d. o. o. 
IAKS Integrirani administrativni in kontrolni sistem 
IRSKGLR Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KIS Kmetijski inštitut Slovenije 
KC Klicni center Agencije 
KMG Kmetijsko gospodarstvo 
Komisija Evropska komisija 
KOPOP Kmetijsko okoljsko podnebna plačila 
MFERAC Računovodski program 
MJU Ministrstvo za javno upravo 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ODA Oddelek za dokumentacijo in arhiv 
OEUOJ Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi 
OLAF Evropski urad za boj proti goljufiji in nepravilnostim 
OMD Območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo 
OPZJN Oddelek za pravne zadeve in javno naročanje 
PA Program aktivnosti 
PP Plačilna pravica 
PRP Program razvoja podeželja 
RS Republika Slovenija 
RSRS Računsko sodišče Republike Slovenije 
SF Služba za finance 
SIUT Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo 
SK Služba za kontrolo 
SKP Skupna kmetijska politika 
SKT Sektor za kmetijske trge 
SLA Service level agreement (Sporazum o ravni kakovosti storitev) 
SMGO Slovenski med z geografsko označbo 
SNP Sektor za neposredna plačila 
SNR Služba za notranjo revizijo 
SRP Sektor za razvoj podeželja 
SSZ Služba za splošne zadeve 
SURS Statistični urad RS 
TMIS Tesno medinstitucionalno sodelovanje 
UNP Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 
UVHVVR Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ZJU Zakon o javnih uslužbencih 
ZKme-1 Zakon o kmetijstvu 
ZUJF Zakon o uravnoteženju javnih financ 
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1 OSEBNA IZKAZNICA 

Naziv:    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Sedež:    Dunajska 160, 1000 Ljubljana  

Pravni status:   Organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 

ID številka za DDV:  25845837 

Matična številka:  2178982 

 

Vodstvo: 

 V.d. generalnega direktorja: mag. Miran Mihelič 

 Namestnik generalnega direktorja: mag. Ervin Kosi 

 Vodja Sektorja za kmetijske trge: Dijana Pirc  

 Vodja Sektorja za neposredna plačila: Nikolaj Celec 

 Vodja Sektorja za razvoj podeželja: mag. Alenka Šesek 

 Vodja Službe za finance: Mateja Nemanič Markus 

 Vodja Službe za notranjo revizijo: Boštjan Tacer 

 Vodja Službe za kontrolo: mag. Katarina Kerč 

 Vodja Službe za splošne zadeve: Jožko Fornazarič 

 Vodja Službe za informacijsko upravljanje in tehnologijo: Boštjan Ključevšek, mag. 

 

1. Kontaktne informacije: 

Naslov:    Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj  

podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija  

Telefon (gen. direktor):  (01) 580 76 17 

Klicni center za stranke:  (01) 580 77 92 

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

Elektronska pošta:  aktrp@gov.si 

Odnosi z javnostmi: mag. Maja Rakič (maja.rakic@gov.si), tel.: (01) 580 76 96 

   Branko Premrl (branko.premrl@gov.si), tel.: (01) 580 75 21 
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2 ORGANIZACIJA IN KADRI AGENCIJE 

Sektorji in službe: 

V letu 2018 na Agenciji ni bilo večjih reorganizacij. Objavljeni sta bili dve sprememembi Akta o notanji ogranizaciji 

in sistemizaciji delovnih mest na Agenciji. V novembru se je zamenjalo najvišje vodstvo, zato je prišlo do 

posemznih rotacij kadra znotraj Agencije. 

 

Slika: Organigram Agencije: 

 

 
Kadri Agencije: 

Ob koncu leta 2018 je imela Agencija zasedenih 293 delovnih mest (273 uradniških in 20 strokovno tehničnih 

delovnih mest). V kvoto 293 zaposlenih v spodnji tabeli je vštetih tudi 5 »mirovanj« pravic in obveznosti iz 

delovnega razmerja in 5 nadomeščanj porodnic.  

 

Tabela: Prikaz kadrov v letih 2017 in 2018: 

Število zaposlenih 31. 12. 2017 31. 12. 2018 

nedoločen čas 217 216 

določen čas - nadomeščanje 6 5 

Določen čas - Projektna enota 9 19 

tehnična pomoč 47 46 

pripravniki 2 2 

mirovanja 5 5 

SKUPAJ 286 293 
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Graf: Stopnja izobrazbe zaposlenih na Agenciji v letu 2018 (v %): 
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Vse od ustanovitve ima Agencija visoko izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar je razvidno iz zgornjega grafa, ki je 

zelo podoben grafom za pretekla leta. Struktura po spolu pa kaže, da je na Agenciji zaposlenih 199 žensk, kar 

predstavlja 69 % vseh zaposlenih in 89 moških oz. 31 % vseh zaposlenih. Povprečna starost uslužbencev na 

Agenciji je bila v preteklem letu 42,2 let.  

 

Graf: Število zaposlenih po NOE (na dan 31. 12. 2018): 

 
 

Delež zaposlenih po notranjih organizacijskih enotah se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 spremenil v 

Sektorju za razvoj podeželja, in sicer zaradi povečanja Projektne enote.  
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3 KRATEK PREGLED DELOVANJA AGENCIJE V LETU 2018 

Izplačila 2018: 

Agencija je v letu 2018 izvajala nacionalne ukrepe, ukrepe skupne kmetijske politike na področju neposrednih 

plačil, razvoja podeželja in na področju kmetijskih trgov ter ukrepe skupne ribiške politike. Skupno je iz proračuna 

izplačala 314 mio €, od tega 82 % sredstev, ki jih proračun RS dobi povrnjenih s strani Evropske komisije, 18 % 

pa sredstev iz proračuna RS.  

Zbirne vloge: 

Agencija je za zahtevke zbirnih vlog v letu 2018 skupno izplačala 224 mio € (opomba: v letu 2018 so se 

izplačevali zahtevki zbirnih vlog 2017 in 2018). V novembru 2018 so se začela redna izplačila OMD; 40,6 mio € je 

bilo upravičencem izplačanih v letu oddaje zahtevka, izplačila pa so se nato nadaljevala v letu 2019. 

 

Agencija je v letu 2018 skupno prejela 57.400 zbirnih vlog, v katerih so vlagatelji prijavili 461.655 ha površin oz. v 

povprečju 8,04 ha na kmetijsko gospodarstvo. V zbirnih vlogah je bilo skupno prijavljenih 6.819.562 živali. 

 

Pregled oddanih zahtevkov in prijavljenih površin/živali za vloge in zahtevke: 

 

Shema osnovnega plačila: 

 oddanih je bilo 840 vlog za dodelitev plačilnih pravic; 

 oddanih je bilo 56.483 vlog za izplačilo plačilnih pravic; 

 oddanih je bilo 4.494 vlog za mlade kmete; 

 oddanih je bilo 752 vlog za male kmete; 

 oddanih je bilo 132 vlog za izstop iz sheme za male kmete. 

Zelena komponenta: 

 diverzifikacija: 3.276 vlog (za 91.357 ha); 

 površine z ekološkim pomenom (PEP): 1.864 vlog (za 74.051 ha); 

 okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT): 7.612 vlog (za 20.241 ha). 

Sheme proizvodno vezanih podpor: 

 mleko: 2.831 vlog; 

 reja govedi: 21.372 vlog; 

 strna žita : 19.900 vlog (za 55.544 ha); 

 zelenjadnice: 981 vlog (za 1.886 ha). 

Plačila za območja z naravnimi omejitvami (PONO): 

 ukrep PONO je uveljavljalo 15.647 KMG-MID-ov s skupno površino 36.541 ha. 

Plačilo za območja z omejenimi dejavniki (OMD): 

 ukrep OMD je uveljavljalo 47.204 KMG-MID-ov s skupno površino 336.366 ha površin.  

Ekološko kmetovanje (EK): 

 ukrep EK so uveljavljala kmetijska gospodarstva v 209 občinah, in sicer 3.522 KMG-MID-ov za 45.989 

ha površin; 

 ukrep EK_SEME so uveljavljala kmetijska gospodarstva v 7 občinah, in sicer 7 KMG_MID-ov za 46 ha 

površin. 

 ukrep EK_ČEBELE je uveljavljalo 44 KMG_MID-ov za 1.942 čebeljih družin. 

 ukrep GEN_PAS se uveljavlja v 161 občinah, in sicer 754 KMG_MID-ov za 6.403 ha površin. 

Dobrobit živali (DŽ): 

 ukrep Dobrobit živali - prašiči je uveljavljalo 255 KMG_MID-ov; 

 ukrep Dobrobit živali - govedo je uveljavljalo 7.594 KMG_MID-ov za 112.410 živali (92.323 GVŽ). 

 ukrep Dobrobit živali - drobnica je uveljavljalo 577 KMG_MID-ov za 26.535 živali (3.980 GVŽ). 
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Program aktivnosti (PA): 

 v 2018 je bilo na novo izdelanih 248 PA, dopolnjenih pa 1.145 PA.  

Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP): 

 pri ukrepu KOPOP je 6.837 vlagateljev (skupaj z GEN_PAS) izbralo 58 zahtev, skupno pa je bilo 

vloženih 26.184 zahtevkov za 354.796 ha površin. Skupna površina pod KOPOP ukrepi je 97.829 ha. 

 

Enkratna pomoč de minimis za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z odločitvijo arbitražnega 

sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško: v skladu z Zakonom o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne 

razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17, ZUVRAS) je Agencija 81 upravičencem izplačala nadomestila 

zaradi izjemnih okoliščin v skupnem znesku 237.897,34 €. Znesek za izplačilo, ki so ga upravičenci prejeli, je 

petkratnik vrednosti izplačil za leto 2017 za tisti delež zemljišč, ki so sedaj na Hrvaškem. 

 

Ukrepi razvoja podeželja in ribištva: 

V letu 2018 je bilo objavljenih 15 javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020. V letu 2018 je bilo 

skupno odobrenih 5.031 vlog v skupni vrednosti 84 mio € in izplačanih 5.932 zahtevkov za izplačilo sredstev v 

višini 62,7 mio €. V tem obdobju je bilo obravnavanih tudi 1.105 prošenj za vsebinske spremembe in spremembo 

dinamike vlaganja zahtevkov. 

Objavljenih je bilo tudi 13  javnih razpisov za ukrepe Operativnega programa za razvoj ribištva 2014-2020. 

V letu 2018 je mesečno rento za ukrep zgodnje upokojevanje prejemalo okrog 130 upravičencev. Od leta 2012 

ni bilo objavljenega novega javnega razpisa za ta ukrep, Agencija pa bo do leta 2022, ko se bo še zadnjim 

upravičencem izteklo 10-letno obdobje, izvajala izplačila mesečnih rent.  

Ukrepi kmetijskih trgov: 

Na področju šolske prehrane se je v letu 2018 izvajala šolska shema. V ukrep zdrave prehrane šolskih otrok z 

razdeljevanjem sadja in zelenjave v osnovnih šolah se je vključilo 444 šol (s skupno 169.809 vpisanih učencev); 

od tega je v okviru šolske sheme 226 šol razdeljevalo tudi mleko in mlečne proizvode. Izplačanih je bilo 1,1 mio 

€, med učence pa razdeljenih 480,8 ton svežega sadja in zelenjave, 7,6 ton predelanega sadja in zelenjave, 

164,5 ton mleka in 39,4 ton mlečnih izdelkov. 

 

Za ukrep Podpora promociji vina na trgih tretjih držav je Agencija izdala 29 odločb za zahtevke iz programa 

za leto 2017 ter izplačala 523.580 €. V letu 2018 je bilo (za leto 2019) odobrenih 40 programov. 

 

Za ukrep Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih je bilo v letu 

2018 oddanih 66 zahtevkov, izplačanih pa je bilo 400.000 €. 

 

V okviru ukrepa Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah  

se je v letu 2018 izvajalio 8 programov, za katere je bilo izplačanih 1,1 mio € (GIZ mlekarstva Slovenije - 

promocija mlečnih izdelkov v tretjih državah, GIZ mesne industrije – kraške mesnine na slo. trgu, promocija 

mesnih izdelkov iz svinjskega mesa na srbskem trgu, GIZ kranjska klobasa - kranjska klobasa na slo. trgu, 

Čebelarska zveza Slovenije – SMGO, kraški med, kočevski med, Panonski vrtovi – ptujski luk, Društvo za 

promocijo in zaščito prekmurskih dobrot – promocija prekmurske gibanice in šunke), Skupina vrtovi panonski - 

prekmursko bočno olje). 

 

V letu 2018 je Agencija izvajala neslednje ukrepe »de minimis«: 

 finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu: izdanih 65 

pozitivnih odločb in izplačanih 89.500 €; 
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 pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu zaradi požara ali strele: izdane 4 pozitivne odločb in 

izplačanih 15.000 €; 

 

Za ukrep Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju je bilo izdanih 50 

odločb, izplačanih pa 300.000 €. 

 

Za ukrep Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin je bilo v l. 2018 izplačanih 413 zahtevkov v 

vrednosti 4,5 mio € za prestrukturiranje 228 ha vinogradov.  

 

Za ukrep Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva so bile izdane 

104 zbirne odločbe za 8.120 upravičencev in  izplačanih 4,4 mio €. 45 % sklenjenih zavarovalnih pogodb/polic se 

je nanašalo na sklenitev zavarovanj za živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni, 55 % pa za 

zavarovanje posevkov, nasadov in plodov. 

 

V aprilu 2017 je Slovenijo prizadela pozeba; Agencija je letu 2018 1.297 upravičencem izplačala 5,8 mio € 

pomoči. Odškodnina je bila izplačana za 3.370 ha sadovnjakov in vinogradov. 

 

V letu 2017 je Slovenijo prizadela tudi suša; Agencija je letu 2018 11.243 upravičencem izplačala 6,9 mio € 

pomoči.  

 

Za ukrep Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju je bilo v letu 2018 izdanih 11 odločb o 

pravici do sredstev v višini 35.600 €. 

 

V okviru izvedbe Programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2017-2019 so se v letu 2018 izvajali 

ukrepi čebelarstva v 7 sklopih: tehnična pomoč čebelarjem, nadzor nad varozo, racionalizacija sezonske selitve 

panjev, podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov, podpora pri obnovi čebeljega fonda v EU, 

sodelovanje s specializiranimi organi, spremljanje trga; izdanih je bilo 223 odločb in sklenjenih 11 pogodb ter 

izplačanih 684.000 €. 

 

V okviru tržno-informacijskega sistema je Agencija v l. 2018 prejela in pripravila 3.914 poročil. Trgi, za katere 

se obdelujejo in objavljajo podatki, so: za mleko in mlečne izdelke, za goveje, prašičje in ovčje meso, za 

perutninsko meso in konzumna jajca, valilna jajca, vino, sadje in zelenjava, banane, etilni alkohol, žita ter za 

odkupovalce pšenice v času žetve. Največ poročil se je nanašalo na mleko in mlečne izdelke, sledijo goveje 

meso, ovčje meso, žita, vino, sadje in zelenjava.  

 

Na področju izdaje izvoznih in uvoznih dovoljenj je bilo lani izdanih 61 dovoljenj za uvoz in 86 dovoljenj za 

izvoz ter v zvezi s tem pripravljenih 1.355 poročil - dnevnih, tedenskih, mesečnih in letnih. Največ dovoljenj je bilo 

izdanih za riž in meso ter mesne izdelke (perutninsko meso).  

 

V letu 2018 je Agencija vzpostavila Evidenco za sektor mleka, s katero zbira in upravlja s podatki o količinah 

mleka, ki se prideluje, odkupuje in predeluje v RS. Evidenca je namenjena izvajanju tržno informacijskega 

sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov, ukrepov kmetijske politike ter zakona, ki ureja promocijo kmetijskih in 

živilskih proizvodov.  

 

V l. 2018 je Agencija (skupaj s podizvajalcem) za ukrepe neposrednih plačil, razvoja podeželja in kmetijskih trgov 

izvedla tudi 10.082 kontrol na kraju samem. 
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4 PREGLED DELOVANJA SEKTORJEV IN SLUŽB V LETU 2018 

 

4.1 SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA 

Naloga Sektorja za neposredna plačila je izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na področju shem 

neposrednih plačil (shema osnovnega plačila, shema za mlade kmete, shema za male kmete, plačilo za zeleno 

komponento, sheme proizvodno vezanih podpor in PONO) in ukrepov programa razvoja podeželja (kmetijsko 

okoljska podnebna plačila KOPOP, plačila za območja z omejenimi dejavniki OMD, dobrobit živali, ekološko 

kmetovanje ter ukrep zgodnje upokojevanje kmetov).  

V okviru izvajanja skupne kmetijske politike SNP: 

 sodeluje z nosilci uredb MKGP pri usklajevanju pravnih podlag; 

 pripravi vse potrebne obrazce, ki jih objavi na spletni strani Agencije; 

 sodeluje z nosilci uredb MKGP pri pripravi navodil za uveljavljanje in izvajanje zahtev iz shem 

neposrednih plačil; 

 pripravi samodejni informacijski sistem za vnos in elektronsko pošiljanje zahtevkov; 

 izvaja alfa in beta testiranje samodejnih informacijskih sistemov; 

 izvaja vse potrebne upravne kontrole in navzkrižne kontrole na predpisane registre, evidence; 

 sodeluje pri izboru vzorca kmetij za pregled na kraju samem; 

 pripravi informacijski sistem za obračun vlog in zahtevkov; 

 izvaja vso potrebno kontrolo nad pravilnostjo izplačil v skladu z akreditacijskimi postopki; 

 pripravlja poročila za Komisijo, MKGP, SURS in druge institucije; 

 sodeluje pri revizijskih postopkih evropskih in nacionalnih revizorjev (SNR, UNP, RSRS, ECA, Komisija); 

 izdaja upravne odločbe na podlagi vlog in zahtevkov; 

 organizira in izvaja izobraževanja ter usposabljanja kmetijskih svetovalcev in drugih oseb; 

 pripravlja različna navodila, pojasnila, ki so potrebna za delo znotraj in zunaj SNP. 

 

Neposredna plačila:  

Sheme neposrednih plačil predstavljajo: shemo osnovnega plačila, plačilo za zeleno komponento, shemo za 

mlade kmete, shemo za male kmete ter sheme proizvodno vezanih podpor (podpora za mleko v gorskih 

območjih, podpora za rejo govedi, podpora za zelenjadnice, podpora za strna žita), plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami. 

Shema osnovnega plačila je osnovno plačilo na osnovi dodeljenih plačilnih pravic na hektar upravičene 

površine. 

Zelena komponenta je plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Upravičenec do 

plačila na podlagi sheme osnovnega plačila, mora na vseh svojih upravičenih površinah izvajati kmetijske prakse 

iz naslova zelene komponente. Izjema so tisti, ki se v celoti ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem. Plačilo za zeleno 

komponento predstavlja 30 % nacionalne zgornje meje. 

Shema za mlade kmete: mladi kmet je fizična oseba, ki je v letu 2017 prvič postala nosilec kmetijskega 

gospodarstva ali je postala nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju petih let pred prvo vložitvijo vloge za 

plačilo za mlade kmete in ni starejša od 40 let.  

Shema za male kmete: upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so upravičeni do plačila na podlagi 

sheme osnovnega plačila in so na Agencijo do vključno 15. oktobra 2015 oddali vlogo za vključitev v shemo za 

male kmete. Od leta 2016 naprej lahko »mali kmet« izstopi iz sheme, če to sporoči Agenciji do 1. januarja tistega 

leta, v katerem ne želi več sodelovati v shemi, medtem ko novi vstopi v shemo v letu v nadaljnjih letih. 
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Za sheme proizvodno vezanih podpor je RS namenila 15 % letne nacionalne zgornje meje: 

 Podpora za mleko v gorskih območjih: nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do te podpore, če je 

njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje in če oddaja oz. neposredno prodaja mleko oz. 

če redi vsaj eno žensko govedo. 

 Podpora za rejo govedi: do podpore je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki redi bike ali vole. 

 Podpora za zelenjadnice: nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za zelenjadnice, če: 

- prideluje zelenjadnice na prostem ali v zavarovanem prostoru;  

- od 7. maja do 15. avgusta v tekočem letu oz. od 20. maja do 15. avgusta v tekočem letu, če so prvi 

posevek zelenjadnic plodovke. 

 Podpora za strna žita: nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za strna žita, če:  

- prideluje vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, soržico ali 

mešanico strnih žit; 

- ima strna žita na površini, za katero uveljavlja podporo za strna žita, do dopolnjene tehnološke 

zrelosti. 

 

Plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO): v skladu s petim odstavkom 48. člena Uredbe 

1307/2013/EU se plačilo za območja z naravnimi omejitvami izvaja na ravni regij. Vzpostavita se naslednji regiji in 

njuni letni regionalni zgornji meji: 

 regija I: gorsko območje z nagibom od najmanj 35 % do 50 %, za katero se nameni 72 % letne zgornje meje 

za plačilo za območja z naravnimi omejitvami; 

 regija II: gorsko območje z najmanj 50 % nagibom, za katero se nameni 28 % letne zgornje meje za plačilo za 

območja z naravnimi omejitvami. 

 

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP): 

Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP): ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju 

nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora KOPOP je 

namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom, ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in 

prilagajanju podnebnim spremembam. Aktivnosti, ki se bodo izvajale in prispevale k ohranjanju oz. izboljšanju 

stanja, so v ukrepu KOPOP definirane kot zahteve v okviru operacij. 

Ukrep KOPOP sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne in, kjer so na voljo, tudi izbirne zahteve. 

Upravičenec lahko na isti površini istočasno izvaja več operacij oz. zahtev. V vsakem primeru mora prevzete 

obveznosti KOPOP (obvezne in izbirne zahteve) izvajati pet let. V letu 2018 so upravičenci lahko na novo vstopili 

v 12 operacij. 

Novost v ukrepu KOPOP je program aktivnosti, ki ga morajo imeti nosilci KMG najpozneje en dan pred oddajo 

zbirne vloge. PA izdelajo izvajalci svetovanj (javna služba za kmetijsko svetovanje) v sodelovanju z nosilcem 

KMG (upravičencem) pred vstopom v ukrep KOPOP. Namen priprave PA je informirati in pravočasno usposobiti 

upravičence za izvajanje ukrepa KOPOP. Obenem se v PA definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na 

KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP. Izdelava PA je za upravičenca brezplačna. V letu 2016 in 2017 so bile 

na nekaterih operacijah/zahtevah uvedene pomembnejše spremembe, ki so pripomogle k višjemu vpisu v ukrep 

KOPOP in k lažjemu izvajanju posameznih pogojev zahtev, v letu 2017 se je pričela izvajati operacija Ohranjanje 

mejic. 

Ekološko kmetovanje (EK): cilj je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega kmetovanja. 

Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo prostovoljno in izpolnjujejo 

predpisane pogoje in zahteve v obdobju najmanj petih let. 
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V okviru ukrepa se podpira tako izvajanje ekološkega kmetovanja, kakor tudi preusmerjanje v ekološko 

kmetovanje, saj te naravi prijazne kmetijske prakse pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, 

predvsem k ohranjanju oz. izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, 

kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh. Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči kot 

plačilo na hektar kmetijskih površin, pri čebelarjenju pa na čebeljo družino. Plačilo je izračunano na podlagi 

dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti. Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi 

travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni 

upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega ukrepa, spodnja meja obremenitve pa je 0,2 GVŽ/ha. Tudi 

v ukrepu EK je obvezen PA.  

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD): ukrep se izvaja s ciljem ohranitve in 

nadaljnje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanja poseljenosti podeželskih območij in zagotavljanja javnih 

koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (območja OMD). Upravičenci so nosilci 

kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območjih OMD. 

Podpora v okviru ukrepa se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih OMD, 

kjer kmetijska dejavnost v primerjavi z drugimi območji predstavlja relativno višje stroške in večjo izgubo dohodka 

pri kmetovanju. Gre torej za izravnalno plačilo, ki je potrebno zaradi dodatnih stroškov in izpada dohodka pri 

kmetovanju, njegov namen pa je prispevati k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, 

ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč. 

Sledljivost je postopek, s katerim Agencija preverjala in kontrolirala izpolnjevanje 5-letnih obveznosti pri 

vlagateljih, ki so vstopili v program KOP ali v ukrep OMD v okviru PRP 2007-2013. V novem programskem 

obdobju 2015-2020 takšnega postopka Agencija ne izvaja več, saj zavrnitve in ukinitve zaradi neupravičenega 

zmanjšanja obsega površin, vključenih v obveznost, določa Katalog kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil na način 

zavrnitev plačil v tekočem letu v okviru redne odločbe za ukrep KOPOP in ukrep EK. Le za tiste vlagatelje, ki v 

celoti predčasno in neupravičeno prekinejo oziroma zaključijo izvajanje prejetih obveznosti, Agencija izdaja 

vračilne odločbe, na katerih so vlagatelji, zavezanci KOPOP in EK, dolžni vrniti vsa predhodno prejeta sredstva in 

naslova navedenih ukrepov.  

Ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) je namenjen spodbujanju kmetijskih gospodarstev k izvajanju zahtev dobrobiti 

živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter 

dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju (navzkrižna skladnost), hkrati pa tudi druge predpisane 

zahteve s področja dobrobiti in zaščite živali. Od leta 2014 se ukrep izvaja na področju prašičereje, pri čemer je 

bil najpomembnejši cilj zagotovitev čim bolj prijaznih pogojev reje za živali v posameznem hlevu (prezračevanje, 

dovolj vode, prostora, svetlobe, primerne krme itd.). Z letom 2016 se je v okviru ukrepa DŽ začel izvajati ukrep 

DŽ paša govedi, za katerega zahtevek letno odda okoli 7.000 kmetijskih gospodarstev, v letu 2017 pa  se je 

začelo še izvajanje ukrepa DŽ paša drobnice, kjer zahtevek odda dobrih 600 kmetijskih gospodarstev.  

Zgodnje upokojevanje je ukrep 1. osi PRP 2004-2006 in PRP 2007-2013, katerega cilj je vpliv na izboljšanje 

starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev. Z rento, ki se izplača prenosnikom, se hkrati izboljša tudi 

ekonomski položaj kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v ta ukrep. Rento prenosniki prejemajo 10 let, višina 

rente pa je odvisna od velikosti in rabe kmetijskih zemljišč, ki jih prenesejo na prevzemnika. Do plačila rente so 

upravičeni kmetje (prenosniki) s področja celotne Slovenije, ne glede na vrsto proizvodnje, ki izpolnjujejo 

zahtevane pogoje in pravočasno oddajo vlogo na javni razpis. Od leta 2013 ni novih javnih razpisov, sektor pa 

izvaja mesečno izplačilo rent ter kontrole med izvajanjem ukrepa in poročanja tudi v tem programskem obdobju. 

Z letom 2016 so se obveznosti iz Programa razvoja podeželja 2004-2006 zaključile, obveznosti iz Programa 

razvoja podeželja 2007-2013 pa se izvajajo za okoli 130 vlagateljev na podlagi javnih razpisov iz let 2009, 2010 in 

2012. 



 

12 

V SNP so bile v letu 2018 uspešne izvedene vse načrtovane naloge in obveznosti. V predpisanih rokih so bili 

pripravljeni vsi samodejni informacijski sistemi za izvajanje izplačil in uspešno opravljene upravne kontrole. Prav 

tako so bile narejene vse predpisane navzkrižne kontrole. Rezultat so bile pravočasno izdane odločbe in izvršena 

plačila za vse podpore. Pripravljena so bila vsa potrebna poročila v skladu z nacionalnimi in evropskimi 

podlagami. Izvajale so se naloge v skladu s sporazumi z drugimi organi državne uprave.  

SNP ocenjuje, da je delo sektorja v letu 2018 potekalo učinkovito in da so bili doseženi rezultati, ki so v skladu s 

pričakovanji oz. nad pričakovanji, saj smo brez dodatnih delovnih kapacitet izvedli izplačila po ZUVRAS-u. Na tej 

podlagi se delo sektorja ocenjuje kot zelo uspešno. Kljub temu obstaja zavedanje, da so še vedno možne 

izboljšave na organizacijskem in vsebinskem področju. Sektor bo zato tudi v prihodnje redno spremljal stanje in 

odpravljal vse zaznane pomanjkljivosti v sistemu dela. 
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Tabela: Število prejemnikov in višina izplačanih sredstev (v €) v letih 2017 in 2018: 

Ukrepi v Sektorju za neposredna 

plačila 
REALIZIRANO 2017 REALIZIRANO 2018 

UKREP ŠT* **ZNESEK ŠT* **ZNESEK 

1. NEPOSREDNA PLAČILA in PRP 
NEPOSREDNA PLAČILA in PRP  

NEPOSREDNA PLAČILA in 

PRP  

(za leta 2007-2017) (za leta 2007-2018) 

1.1 Izdaja odločb za ukrepe OMD 

(PRP14-20) 
48.330 44.379.172,44 45.787 41.043.757,61 

1.2 Izdaja odločb za ukrep NP 56.428 135.702.442,12 56.624 134.470.761,00 

1.3 Izdaja odločb za ukrepe KOPOP 6.673 28.964.968,21 6.739 30.016.131,10 

1.4 Izdaja odločb za ukrepe EK 3.258 8.758.688,45 3.418 9.065.030,23 

1.5 Izdaja odločb za ukrepe DŽ 6.973 5.715.251,69 8.174 6.536.864,32 

1.6 Pritožbe na zgornje ukrepe*** 283 28.520,15 55 36.404,71 

1.7 Obnove postopka na zgornje 

ukrepe*** 
1.547 -318.314,40 281 20.618,93 

2. SLEDLJIVOST         

2.1 Izdaja odločb 205 -69.014,26 300 -82.232,81 

2.2 Sledljivost - pritožbe in obnove*** 6 18.556,59 4 -17.788,82 

2.3. Vračilna odločba  133 -97.102,45 73 -61.028,86 

3. Ukrep Zgodnje upokojevanje 187 759.056,46 185 639.262,40 

4. Plačilo zaradi izjemnih okoliščin               

 (11. člen ZUVRAS (Uradni list RS, št. 69/17)) 
 -  - 81 237.897,34 

SKUPAJ 124.023 223.842.225,00 121.721 221.905.677,15 

 

* Pomeni število upravičencev oz. vlagateljev oz. izdanih dokumentov 
** Izločeni so odhodki/prihodki iz naslova obresti.      
*** Št. dokumentov s finančno posledico 
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Tabela: Število oddanih zbirnih vlog in zahtevkov 2018 in 2017:  

 2017 2018 

Št. oddanih zbirnih vlog: 57.630 57.400 

* št. zahtevkov za izplačilo PP  56.853 56.483 

* št. zahtevkov OMD 47.329 47.204 

* št. zahtevkov KOPOP 6.759 6.837 

* št. zahtevkov EK + EK seme 3.419 3.529 

* št. zahtevkov DŽ prašiči 256 255 

* št. zahtevkov DŽ govedo 7.490 7.594 

* št. zahtevkov DŽ drobnica 601 577 

* št. zahtevkov PONO 15.189 15.647 

* št. zahtevkov PVP-mleko v GO 2.920 2.831 

* št. zahtevkov PVP-reja govedi 22.082 21.372 

* št. zahtevkov PVP-strna žita 20.062 19.900 

* št. zahtevkov PVP-zelenjadnice 1.029 981 

* ZUVRAS -  81 

* št. zahtevkov mladi kmet 4.495 4.494 

* št. zahtevkov mali kmet 

 

1.060 884 

 

Tabela: Prikaz površin, ki so jih vlagatelji prijavili v zbirnih vlogah 2017 in 2018:  

 

LETO 2017 2018 

RABA 

 

ŠT. VLOG 

POVRŠINA    

 (v ha) ŠT. VLOG 

POVRŠINA    

 (v ha) 

1100 njiva, vrt 50.919 166.414 50.706 165.326,25 

1150 njiva za rejo polžev 33 13 18 8,75 

1160 hmeljišče 117 1.588 124 1.663,79 

1161 hmeljišče v premeni 73 218 67 165,25 

1170 jagode na njivi 263 92 274 102,26 

1180 trajne rastline na njivskih površinah 470 364 500 353,47 

1190 rastlinjak 515 51 553 59,17 

1192 rastlinjak s sadnimi rastlinami 19 10 21 9,49 

1211 vinograd 14.006 12.344 13.774 12.389,79 

1212 matičnjak 48 39 49 40,82 

1221 intenzivni sadovnjak 2.199 3.717 2.385 3.810,30 

1222 ekstenzivni sadovnjak 17.888 6.932 18.009 7.012,94 

1230 oljčnik 864 630 903 663,59 

1240 ostali trajni nasadi 4.618 335 4.575 325,17 

1300 trajni travnik 53.031 252.599 52.813 253.145,31 

1320 travinje z razpršenimi neupravičenimi 

značilnostmi 

3.064 13.752 3.151 14.007,20 

1131 začasni travnik 4.345 1.398 7.470 2.256,51 

1610 kmet. zemljišče v pripravi 383 254 486 314,95 

 

SKUPAJ  460.748  461.655,01 
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4.2 SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

Sektor za razvoj podeželja izvaja ukrepe Programa razvoja podeželja, ki pripomorejo k prestrukturiranju in 

prenovi kmetij ter živilsko-predelovalne industrije, izboljšanje infrastrukture v kmetijstvu in gozdarstvu, povečanju 

gospodarske vrednosti gozdov ter razvoju in urejanju podeželja. V okviru Operativnega programa za razvoj 

ribištva sektor izvaja ukrepe na področju ribištva, ki so namenjeni trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in 

predelave ter trženju ribiških in ribogojskih proizvodov.   

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020: 

V letu 2018 so se v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 izvajali naslednji ukrepi: 

Ukrep 1 Prenos znanja in dejavnosti informiranja (M01.1, M01.2): v okviru omenjenega ukrepa se izvaja 

podukrep 1.1 Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. Podukrep je namenjen 

usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov EK, KOPOP in DŽ. Prav tako 

je podpora namenjena usposabljanjem na številnih drugih področij, ki so pomembna za ciljne skupine (npr. 

trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, predelava). Upravičenci so subjekti javnega ali 

zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, predavanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa 

znanja in so ustrezno usposobljeni. Podukrep 1.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja 

se v letu 2018 še ni začel izvajati. 

Ukrep 2 Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje 

nadomeščanja na kmetijah (M02.1): SRP izvaja podukrep 2.1 Podpora za pomoč pri uporabi storitev 

svetovanja.  Podukrep je namenjen izvajanju svetovanj za vsebine, ki so pogoj ali zahteva pri ukrepih EK, PEK, 

PA, KOPOP in DŽ. Upravičenci so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki zagotovijo storitev svetovanja 

kmetijskim gospodarstvom in so za to ustrezno usposobljeni. 

Ukrep 3 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (M03.1): izvaja se podukrep 3.1 Podpora za novo 

sodelovanje v shemah kakovosti. Do podpore so upravičena  kmetijska gospodarstva in skupine kmetijskih 

gospodarstev, ki so na novo vključeni v individualno ali skupinsko kontrolo preverjanja skladnosti za upravičeno 

shemo kakovosti. Cilj podukrepa je povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino 

proizvodov iz shem kakovosti na trgu. 

Ukrep 4 Naložbe v osnovna sredstva (M04.1, M04.2, M04.3): ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave 

ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture. Ukrep se deli na tri 

podukrepe in sicer: podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrep 4.2 Podpora za 

naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov in podukrep 4.3 Podpora za naložbe v 

infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Cilj podukrepa 4.1 

je povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev. Podukrep 4.2 teži k 

izboljšanju konkurenčnosti živilskopredelovalne panoge, povečanju dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in 

izboljšanju okoljske učinkovitosti živilskopredelovalnih obratov. Cilj podukrepa 4.3 je ureditev in izboljšanje 

kmetijske in gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi 

zemljišči.  

Ukrep 6 Razvoj kmetij in podjetij (M06.1, M06.3, M06.4): V letu 2018 je SRP izvajal dva podukrepa in sicer 

podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, 

namenjena razvoju majhnih kmetij. Namen podukrepa 6.1 je izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih 

gospodarstev in na ta način prispevati k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Upravičenci so mladi 

kmetje (stari od 18 do vključno 40 let), ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo 

kmetijo. V letu 2018 so bile izdane odločbe za prvi javni razpis na podukrepu 6.3. Cilj podukrepa je omogočiti 

razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z naravnimi omejitvami ali drugimi 

posebnimi omejitvami (OMD) ter povečati zmogljivosti za predelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih 
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proizvodov. Podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se v letu 2018 še 

ni začel izvajati. 

Ukrep 8 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (M08.4, M08.6): 

z ukrepom se spodbuja naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje, kar 

vključuje obnovo gozda po naravni nesreči (žledu, vetrolomu) in naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in 

mobilizacijo lesa. Ukrep se izvaja v dveh podukrepih in sicer: podukrep 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih 

zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov in podukrep 8.6 Podpora za naložbe v 

gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Cilj podukrepa 8.4 je odpraviti 

škodo in obnoviti gozdove, poškodovane v naravni nesreči, urediti gozdne vlake. Cilj podukrepa 8.6 je 

intenzivneje gospodarjanje z gozdovi, profesionalizacija dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri 

delu v gozdu in dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.   

Ukrep 9 Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (M09.1): z ukrepom se spodbuja povečanje 

povezanosti in tržne usmerjenosti v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega 

nastopa na trgu.  Ukrep se izvaja v okviru podukrepa 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju. V letu 2018 je bil objavljen prvi javni razpis. 

Podukrep 10.2 Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu: z podukrepom 

se podpira dejavnosti za ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ (ohranjanje genskega materiala v ekosistemih 

in naravnih habitatih ter ohranjanje in obnavljanje za preživetje sposobnih populacij rastlinskih vrst ali sort v 

njihovem naravnem okolju, v primeru gojenih rastlinskih vrst pa v okolju kmetijskega gospodarstva) in ex situ 

(ohranjanje genskega materiala zunaj njegovega naravnega habitata). V mesecu decembru 2018 je bilo 

objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca. 

Ukrep 16 Sodelovanje (M16.2, M16.4, M16.5, M16.9): cilj ukrepa je pospešiti prenos znanja in inovacij iz 

raziskovalnega področja v kmetijsko prakso. Ukrep se izvaja v okviru štirih podukrepov: podukrep 16.2 podpora 

za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 16.4 Podpora za vzpostavitev in 

razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrpanje za blažitev podnebnih 

sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, 

podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, 

socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani. V letu 2018 

sta bila prvič objavljena javna razpisa na podukrepih 16.2 in 16.5. 

Ukrep 19 Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (M19.1, 

M19.2, M19.3, M19.4): ukrep 19 je orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj 

navzgor«. Pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih 

lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, 

vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Ukrep LEADER se izvaja v štirih podukrepih, in 

sicer: podukrep 19.1 Pripravljalna podpora, podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, podukrep 19.3  Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne 

akcijske skupine in podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije. V letu 2018 so se obravnavale 

vloge na podukrepih 19.2 in 19.3, ter zahtevki za izplačilo na podukrepih 19.2, 19.3 in 19.4. 

Ukrep Tehnična pomoč: v okviru tehnične pomoči se lahko podpirajo aktivnosti za pripravo, upravljanje, 

spremljanje, vrednotenje, obveščanje in komuniciranje, mreženje, reševanje sporov ter nadzor in revizijo 

koriščenja sredstev sklada EKSRP.  

Ukrepi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-

2020: 

V letu 2018 so se v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva izvajali naslednji ukrepi: 
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Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja (R1_I.23_01, R1_I.23_02, R1_I.23_03): 

v okviru ukrepa se podpirajo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih 

dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov za 

povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov, povečanje energetske učinkovitosti, 

prispevanje k varstvu okolja in izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev ter naložbe v gradnjo ali posodobitev 

zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. Do podpore so upravičene obalne občine v RS, v katerih so ribiška 

pristanišča.  

Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo (R2_II.3_01, R2_II.3_01, R2_II.3_01, R2_II.3_01): ukrep 

akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, spodbuja izvajanje metod akvakulture, ki so združljive s posebnimi 

okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 

2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES ter spodbuja sodelovanje, v zvezi z 

neposredno povezanimi stroški, pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za 

ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom. Do 

podpore so upravičena podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter 

nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji. 

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo (R2_II.2_01, R2_II.2_02, R2_II.2_03, R2_II.2_04): v okviru 

ukrepa se podpira produktivne naložbe v akvakulturo, diverzifikacijo proizvodnje akvakulture in gojenih vrst, 

posodobitev objektov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi, 

izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, 

namenjene zaščiti objektov akvakulture pred plenilci v naravi, naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano 

vrednost proizvodov iz akvakulture, obnova obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali 

naložbami za preprečevanje nalaganja blata ter diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, 

razvojem dopolnilnih dejavnosti. Do podpore so upravičena podjetja in samostojni podjetniki z registrirano 

dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji. 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (R5_IV.4_01, R5_IV.4_02, R5_IV.4_03, 

R5_IV.4_04): ukrep je namenjen naložbam v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki 

prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov, izboljšajo 

varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje, podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo, vendar ne 

morejo biti namenjene prehrani ljudi, se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih 

dejavnostih predelave, se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture, bodo omogočile nove ali izboljšane 

proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme. Do 

podpore so upravičena podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo predelave in konzerviranja rib, 

rakov in mehkužcev ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje in predelave vodnih organizmov na kmetiji. 

Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura (R2_II.9_01. R2_II.9_02): ukrep podpira 

prehod s konvencionalnih metod akvakulture na ekološko akvakulturo. Podpora se dodeli v obliki nadomestila za 

največ tri leta v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo. Nadomestilo se izračuna na podlagi izgube 

prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo. Podpora se dodeli 

podjetjem in samostojnim podjetnikom z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilcem 

dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji. 

Inovacije v akvakulturi (II.1_01, R2_II.1_02): ukrep podpira operacije, katerih cilj je razvijanje tehničnega, 

znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, razvijanju ali uvajanju novih vrst akvakulture in 

proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.  

SRP je v letu 2018 obravnaval vloge in zahtevke za izplačilo sredstev iz naslova podukrepov Programa razvoja 

podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrepov Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020).  
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V letu 2018 je SRP obravnaval in izdal odločbe na naslednjih podukrepih PRP 2014-2020: M03.1, M04.1, M04.2, 

M04.3, M06.3, M08.4, M08.6, M16.2, M16.4, M16.5, M16.9., M19.2, M19.3. Prav tako so bile obravnavane vloge 

in izdane odločbe ukrepov OP ESPR 2014-2020. Skupaj je bilo odobrenih 5.031 vlog v skupni vrednosti 

83.987.106 mio €. 

V letu 2018 je SRP obravnaval zahtevke za izplačilo sredstev na naslednjih podukrepih PRP 2014-2020: M01.1, 

M02.1, M03.1, M04.1, M04.2, M04.3, M06.1, M08.6, M19.2, M19.3. Prav tako so bili obravnavani zahtevki za 

izplačilo na ukrepih OP ESPR 2014-2020.  Skupaj je bilo izplačanih 5.932 zahtevkov za izplačilo sredstev v višini 

62.701.066,23 mio €. 

Poleg vlog in zahtevkov je SRP obravnaval tudi 1.105 prošenj za spremembo obveznosti. Spremembe so se 

nanašale na spremembe dinamike vlaganja zahtevkov, sprememb odobrenih stroškov in sprememb razvojnih 

ciljev.  

Izpostaviti velja veliko število različnih delovnih nalog zaradi širokega nabora ukrepov PRP 2014-2020, ki so se in 

se bodo tudi v bodoče izvajali na sektorju. 
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Tabela: Število izdanih odločb (in sklepov) ter višina odobrenih sredstev v letih 2017 in 2018: 

Ukrepi PRP - izdane odločbe/sklepi in 

odobrena sredstva 
REALIZIRANO 2017 REALIZIRANO 2018 

UKREP 

ŠT. 

IZDANIH 

ODLOČB 

IN 

SKLEPOV 

ŠT. 

POZITIVNIH 

ODLOČB  

ZNESEK (€) 

ŠT. 

IZDANIH 

ODLOČB IN 

SKLEPOV 

ŠT. 

POZITIVNIH 

ODLOČB  

ZNESEK (€) 

UKREPI PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŽELJA 
            

Podpora skupinam proizvajalcev pri 

dejavnostih informiranja in 

pospeševanja prodaje za proizvode, ki 

so vključeni v sheme kakovosti hrane 

(PRP 07-13 -133) 

      1 1 164.674,12 

Obnova in razvoj vasi (PRP 07-13 -

322) 
      1 1 367.257,63 

Podpora za novo sodelovanje v 

shemah kakovosti (PRP 14-20 -M03.1) 
86 68 1.925.332,00 45 37 509.775,15 

Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva (PRP 14-20 - M04.1) 
1.015 873 49.690.461,77 686 375 27.789.479,92 

Podpora za naložbe v 

predelavo/trženje/in/ali razvoj 

kmetijskih proizvodov (PRP 14-20 - 

M04.2) 

11 10 2.644.653,90 105 78 10.038.230,79 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, 

povezane z razvojem, posodabljanjem 

ali prilagoditvijo kmetijstva in 

gozdarstva (PRP 14-20 - M04.3) 

262 181 11.811.586,64 203 185 3.315.123,48 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 

kmete (PRP 14-20 - M06.1) 
301 254 9.661.200,00 5 5 225.000,00 

Pomoč za zagon dejavnosti, 

namenjene razvoju majhnih kmetij 

(PRP 14-20 - M06.3) 

      4.041 

3.978 

19.890.000,00 

Podpora za odpravo škode v gozdovih 

zaradi gozdnih požarov ter naravnih 

nesreč in katastrofičnim dogodkov  

(PRP 14-20 -M08.4) 

289 240 657.169,33 203 167 879.820,99 

Podpora za naložbe v gozdarske 

tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 

in trženje gozdnih proizvodov (PRP 

14-20 - M08.6) 

207 165 7.813.166,86 104 79 3.649.095,57 

Podpora za pilotne projekte ter za 

razvoj novih proizvodov, praks, 

procesov in tehnologij (PRP 14-20 - 

M16.2) 

      16 4 1.395.646,01 
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Podpora za horizontalno in vertikalno 

sodelovanje med udeleženci v dobavni 

verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih 

dobavnih verig in lokalnih trgov ter za 

promocijske dejavnosti na lokalni 

ravni, ki so povezane z razvojem 

kratkih dobavnih verig in lokal (PRP 

14-20 - M16.4) 

      16 4 196.463,21 

Podpora za skupno ukrepanje za 

blažitev podnebnih sprememb ali 

prilagajanje nanje ter za skupne 

pristope k okoljskim projektom in 

stalnim okoljskim praksam (PRP 14-20 

- M16.5) 

      10 5 1.206.323,15 

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih 

dejavnosti v dejavnosti v zvezi z 

zdravstvenim varstvom, socialnim 

vključevanjem, kmetijstvom, ki ga 

podpira skupnost, ter izobraževanjem 

o okolju in hrani (PRP 14-20 - M16.9) 

      37 13 477.406,13 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost (PRP 14-20 -M19.2 EKSRP) 

83 69 2.829.001,68 254 221 10.850.410,86 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost (PRP 14-20 -M19.2 ESPR) 

      20 14 1.762.474,03 

Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine 

(PRP 14-20 -M19.3 EKSRP) 

64 38 1.377.229,83 59 25 1.434.449,47 

Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine 

(PRP 14-20 -M19.3 ESPR) 

      3 3 86.431,74 

UKREPI RAZVOJA RIBIŠTVA (14-

20) 
            

Produktivne naložbe v klasično 

akvakulturo (ESPR 14 -20) 
4 0 0,00 0 0 0,00 

Produktivne naložbe v okoljsko 

akvakulturo (ESPR 14 -20) 
1 0 0,00 1 1 144.525,03 

Predelava ribiških proizvodov in 

proizvodov iz akvakulture (ESPR 14 -

20) 

1 0 0,00 3 2 484.339,23 

SKUPAJ 2.324 1.898 88.409.802 5.813 5.198 84.866.927 
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Tabela : Število izplačanih zahtevkov in višina izplačanih sredstev v letih 2017 in 2018: 

Ukrepi PRP - odobreni in izplačani 

zahtevki 
REALIZIRANO 2017 REALIZIRANO 2018 

UKREP 
ŠT. 

ZAHTEVKOV/RAČUNOV 
ZNESEK 

ŠT. 

ZAHTEVKOV/RAČUNOV 
ZNESEK 

Podpora za dejavnosti poklicnega 

usposabljanja in pridobivanja spretnosti 

(PRP 14-20 -M01.1) 

22 453.180,92 9 341.301,34 

Podpora za pomoč pri uporabi storitev 

svetovanja (PRP 14-20 - M02.1) 
18 239.691,44 25 184.756,28 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 

(PRP 07-13 -121)* 
1 254.839,13 0 0,00 

Povečanje gospodarske vrednosti 

gozdov(PRP 07-13 -122)** 
1 87.617,38 0 0,00 

Dodajanje vrednosti kmetijskim in 

gozdarskim proizvodom (PRP 07-13 -

123) 

0 0,00 0 0,00 

Izboljša. in razvoj infrastrukture, 

povezane z razvojem in prilagodi. 

kmetijstva - namen A in B (PRP 07-13 -

125)*** 

2 287.831,42 0 0,00 

Podpora skup. proiz. pri dej. inform. in 

pospeš. prodaje za proizvode, ki so 

vključeni v sh. kakovosti (PRP 07-13 -

133)**** 

0 0,00 1 68.518,28 

Podpora ustanavljanju in razvoju 

mikropodjetij (PRP 07-13 -312)***** 
1 153.389,55 0 0,00 

Obnova in razvoj vasi (PRP 07-13 -

322)****** 
4 119.875,43 4 179.904,27 

LEADER (PRP 07-13)******* 2 13.141,49 0 0,00 

Podpora za novo sodelovanje v shemah 

kakovosti (PRP 14-20 -M03.1) 
29 165.551,08 46 316.888,72 

Podpora za naložbe v kmetijska 

gospodarstva (PRP 14-20 -M04.1) 
275 4.719.896,56 591 

23.265.047,60 

Podpora za naložbe v predelavo/trženje 

in/ali razvoj kmetijskih proizvodov (PRP 

14-20 -M04.2) 

27 1.422.778,76 42 

4.503.601,08 

Podpora za naložbe v infrastrukturo, 

povezano z razvojem, posodabljanjem ali 

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva 

(PRP 14-20 -M04.3) 

63 419.665,69 91 

1.038.362,71 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 

kmete (PRP 14-20 -M06.1) 
335 8.538.180,00 256 

6.825.840,00 

Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene 

razvoju majhnih kmetij (PRP 14-20 -

M06.3) 

    

3967 13.884.500,00 

Podpora za odpravo škode v gozdovih 

zaradi gozdnih požarov ter naravnih 

nesreč in katastrofičnim dogodkov  (PRP 

14-20 -M08.4) 

205 754.604,19 

205 1.181.883,94 

Podpora za naložbe v gozdarske 

tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 

trženje gozdnih proizvodov (PRP 14-20 -

M08.6) 

133 2.238.106,52 

151 5.499.969,84 

Pripravljalna podpora (PRP 14-20 -M19.1 

EKSRP) 
0 0,00 

0 0,00 
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Pripravljalna podpora (PRP 14-20 -M19.1 

ESPR) 
0 0,00 

0 0,00 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost (PRP 14-20 -M19.2 EKSRP) 

0 0,00 

31 849.242,52 

Podpora za izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost (PRP 14-20 -M19.2 ESPR) 

    

1 71.100,80 

Podpora za tekoče stroške in stroške 

animacije (PRP 14-20 -M19.4 EKSRP) 
16 277.009,93 

75 1.822.514,37 

Podpora za tekoče stroške in stroške 

animacije (PRP 14-20 -M19.4 ESPR) 
    

5 119.256,10 

UKREPI RAZVOJA RIBIŠTVA (07-13) 0 0,00 0 0,00 

UKREPI RAZVOJA RIBIŠTVA (14-20)     2 107.656,72 

UKREPI RAZVOJA RIBIŠTVA (Računi 

14-20) 
46 271.549,38 

69 1.021.668,98 

TEHNIČNA POMOČ (ESPR14 -20) 88 69.441,07 66 63.298,98 

TEHNIČNA POMOČ (PRP 14 -20) 357 1.550.292,26 295 1.355.753,70 

SKUPAJ 1625 22.036.642,20 5932 62.701.066,23 

 

* zahtevek iz ukrepa 121 je bil izplačan v letu 2017 iz M04.1 OC 

** zahtevek iz ukrepa 122 je bil izplačan v letu 2017 iz M08.6 OC 

*** 2 zahtevka iz ukrepa 125b sta bila izplačana v letu 2017 iz M04.3 OC 

**** zahtevek iz ukrepa 133 je bil izplačan v letu 2018 iz M03.2 

***** zahtevek iz ukrepa 312 je bil izplačan v letu 2017 iz M06.4 OC 

****** zahtevki so bili izplačani iz M07.3 OC 

******* zahtevka iz ukrepa 413 sta bila izplačana v letu 2017 iz M19.2 OC 

 

 

Tabela: Število obdelanih prošenj za spremembe v letu 2018 po ukrepih in vrstah spremembe: 

 

UKREP DINAMIKA 
ODSTOP OD 

ODLOČBE 

VIŠJA 

SILA 
VSEBINA DRUGO* SKUPAJ 

112 (PRP 07-13) 1 0 10 279 14 304 

121 (PRP 07-13) 0 0 0 0 1 1 

123 (PRP 07-13) 0 0 0 2 0 2 

132 (PRP 07-13) 0 0 0 0 2 2 

311 (PRP 07-13) 1 0 0 0 0 1 

312 (PRP 07-13) 0 0 0 0 1 1 

M03.1 (PRP 14-20) 17 0 0 0 0 17 

M04.1 (PRP 14-20) 316 4 0 130 9 459 

M04.2 (PRP 14-20) 25 1 0 6 1 33 

M04.3 (PRP 14-20) 21 0 0 0 0 21 

M06.1 (PRP 14-20) 29 4 5 144 8 190 

M08.6 (PRP 14-20) 64 2 0 5 3 74 

SKUPAJ 474 11 15 566 39 1105 

(Opomba: * v podatke so vključeni: sprememba nosilca in vračilo dokumentacije.) 
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4.3 SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE 

Sektor za kmetijske trge izvaja naslednje ukrepe: tržno cenovne ukrepe, intervencijske in specifične ukrepe, 

zunanje trgovinske ukrepe, ukrepe šolske sheme, ukrepe državnih pomoči, tržno informacijski (poročilni) sistem, 

mlečne evidence, ukrepe promocije, ukrepe čebelarstva, ukrepe podpore strokovnim prireditvam, stanovskemu in 

interesnemu združenju, sofinanciranje zavarovalnih premij ter ukrepe naravnih nesreč. Sektor je v letu 2018 od 

MKGP prevzel tudi ukrep tradicionalni slovenski zajtrk. 

V letu 2018 so poleg rednih ukrepov izvedli še izredne ukrepe pomoči po pozebi in suši 2017. Nove izzive pa 

prinaša tudi reforma na področju zunanje trgovinskih ukrepov (na področju tarifnih kvot), na področju čebelarskih 

ukrepov se pripravlja program za obdobje 2020-2022, tečejo tudi priprave na novo SKP (2021-2027), s katero 

bodo določeni ukrepi prešli pod strateški načrt.  

Sektor za kmetijske trge je v letu 2018 izvajaj ukrepe skupne ureditve trga za vino glede podpornih programov, 

trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter izvajanja nadzora v vinskem sektorju. Program 

pomoči omogoča pridelovalcem, da uvajajo nove tehnologije in s tem povečujejo kvaliteto proizvodov.  

Namen ukrepa Podpora promociji vina na trgih tretjih držav je povečanje konkurenčnosti vin s poreklom iz 

EU. Upravičenci do podpore so pridelovalci, vpisani v Register pridelovalcev grozdja in vina, ki letno pridelajo vsaj 

30.000 litrov vina, ali združenja pridelovalcev, vpisanih v register, ki so pravne osebe in združujejo vsaj pet 

pridelovalcev s skupno letno pridelavo vsaj 75.000 litrov vina. Upravičenci uveljavljajo podporo na podlagi 

zahtevkov za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz predhodno odobrenega programa.  V letu 

2018 so za leto 2019 odobrili 40 programov, 4 pa so zavrnili. Višina odobrenih programov za leto 2018 znaša 

699.797 €. Izdali so 29 odločb za zahtevke iz programa za leto 2017 ter izplačali  523.580,51 €. V obravnavi 

imajo 6 zadev v zvezi z naknadnimi kontrolami.  

Ukrep Podpora za obveščanje v državah članicah promovira odgovorno uživanje vina. Cilj ukrepa je 

obveščanje potrošnikov o odgovornem uživanju vina in o EU sistemih označb za poreklo in geografske označbe. 

Vlagatelji najprej vložijo program, sledi odobritev programa in po izvedbi le-tega se vlagajo zahtevki največ 

dvakrat letno. Vložena je bila 1 vloga za odobritev programa, 1 vloga je bila zaradi prepozne oddaje zavržena. 

Prejeli so dva zahtevka za izplačilo.  

V okviru ukrepa Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin so prejeli 507 vlog, 447 zahtevkov (izjav 

o prestrukturiranju) in izplačali 4,507 mio €. Odobrenih zahtevkov je bilo 413 (366 za to leto 2018 in 47 za 

pretekla leta), zavrnjenih 57. Sprememba nacionalne uredbe določa nov rok za oddajo vlog, in sicer med 1. 4. in 

15. 6., pregledi na kraju samem se opravijo 100 % tudi pred izkrčitvijo vinograda. Izvedenih je bilo 30 poračunov 

varščin in izdanih 13 odločb o delnem zasegu varščin. V letu 2018 je bilo vloženih 10 pritožb, glavni pritožbeni 

razlog je bil zmanjšanje podpore na podlagi 54. člena uredbe EK 1149/2016. Med junijem in septembrom je bilo 

opravljenih 378 pregledov na kraju samem po izvedenem prestrukturiranju. V letu 2018 je bila izvedena tudi 

evropska revizija ukrepa. 

Namen ukrepa Podpora vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih (ukrep 

de minimis-gospodarski) je uresničitev ciljev kmetijske politike ter zagotavljanje možnosti za razvoj in prilagajanje 

razmeram na trgu. Upravičenec do pomoči je gospodarska družba ali zadruga, vpisana v Register pridelovalcev 

grozdja in vina kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino, kmetijsko gospodarstvo, vpisano v Register 

kmetijskih gospodarstev, katerega nosilec je vpisan v Register pridelovalcev grozdja in vina kot pridelovalec, ki 

prideluje in stekleniči vino in ima prijavljeno povprečno letno količino vina najmanj 20.000 litrov, za zadnje tri 

letnike pred oddajo zahtevka. Pomoč se odobri za sodelovanje na sejmih, izobraževanje vinarjev, tržne raziskave 

ter za svetovalne storitve. Dodeli se na podlagi zahtevkov in dokazil (računi, interni obračuni), ki jih upravičenec 

vloži na agencijo v dveh obdobjih (med 1. in 5. junijem ter med 20. in 30. junijem). V letu 2018 so prejeli 72 

zahtevkov, izdali 72 odločb (od tega je bilo 6 zavrnilnih) ter izplačali 400.000 €. 
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Program ukrepov na področju čebelarstva: V okviru izvedbe programa ukrepov na področju čebelarstva za 

obdobje 2017-2019 so se v letu 2017 izvajali ukrepi čebelarstva v 7 sklopih: tehnična pomoč čebelarjem, nadzor 

nad varozo, racionalizacija sezonske selitve panjev, podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov, podpora 

pri obnovi čebeljega fonda v EU, sodelovanje s specializiranimi organi, spremljanje trga. Največ sredstev je bilo 

izplačanih za tehnično pomoč čebelarjem (331.819,34 €), sledijo sodelovanje s specializiranimi organi 

(134.152,61 €) in obnavljanje čebeljega fonda (132.264,93 €). Skupaj je bilo izplačanih 684.256,97 €, izdanih 223 

odločb in sklenjenih 11 pogodb. 

 

V okviru naravnih nesreč so v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji 

med 21. in 22. aprilom in v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč  v letu 2018 izplačali »pozebo 

2017« in »sušo 2017«. 

Upravičenci do sredstev za odpravo posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu so bili kmetijska 

gospodarstva, ki so bila na dan 30. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja 

kmetijstvo. Od 3.292 potencialnih upravičencev iz zajema aplikacije Ajda je bilo izplačano 1.297 upravičencev v 

višini 5.770.872,42 €. Agencija je v aprilu izdala 1.856 odločb od tega 1.297 pozitivnih. 

Upravičenci do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše so kmetijska gospodarstva, ki so 

bila na dan 21. julij 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev po zakonu, ki ureja kmetijstvo. Od 14.911 

potencialnih upravičencev iz zajema aplikacije Ajda je bilo izplačano konec julija in v začetku avgusta 11.243 

upravičencem v skupni višini 6.895.853,99 €. V reševanju je še 186 zahtevkov za umrle vlagatelje. 

Namen ukrepa Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, je ponovna vzpostavitev kmetijskih 

zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s 

primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Gre za kmetijski de minimis, predvidena sredstva so v višini 300.000 

€. Javni razpis je bil objavljen konec marca 2018; oddanih je bilo 17 vlog za odobritev podpore, izdanih pa 11 

pozitivnih odločb (v višini 35.610,90 €) ter 5 zavrnilnih odločb. 

Namen ukrepa Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah je 

finančno podpreti upravičence pri akcijah informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, s ciljem povečanja 

ugleda kmetijskih proizvodov porekla EU, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in varnosti kmetijskih 

proizvodov ter živil in načinov njihove proizvodnje. Upravičenci (organizacije predlagateljice) do sredstev so 

pravne osebe s sedežem v RS, ki glede na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in 

predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali 

predelave v RS.  

V letu 2018 se je izvajalo 8 programov, za katere je bilo izplačanih 1.088.459,88 €:  

 GIZ mlekarstva Slovenije- promocija mlečnih izdelkov v tretjih državah (star program), 

 GIZ MESNE INDUSTRIJE – Kraške mesnine na slovenskem trgu (nov program) 

 GIZ MESNE INDUSTRIJE – Promocija mesnih izdelkov iz svinjskega mesa na srbskem trgu (nov 

program) 

 GIZ KRANJSKA KLOBASA – Kranjska klobasa na slovenskem trgu (nov program) 

 ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE – SMGO, Kraški med, Kočevski med (nov program) 

 PANONSKI VRTOVI – Ptujski luk (nov program) 

 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN ZAŠČITO PREKMURSKIH DOBROT – Promocija prekmurske gibanice 

in šunke (nov program) 

 

Na področju šolske prehrane, sta se v letu 2018 izvajala ukrepa šolska shema in tradicionalni slovenski zajtrk. 

Namen ukrepa Šolska shema je doseganje kompleksnih učinkov: ustreznejše vrednotenje uživanja sadja in 

zelenjave pri mladih potrošnikih, s čimer bi povečali porabo teh skupin živil v prihodnosti; zagotavljanje višje ravni 
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varovanja zdravja ljudi ter uresničevanje ciljev SKT, vključno s povečanjem dohodkov v kmetijstvu, stabilizacijo 

trgov in zagotavljanjem dostopnosti preskrbe s sadjem in zelenjavo v prihodnje. V ukrep zdrave prehrane šolskih 

otrok z razdeljevanjem sadja in zelenjave v osnovnih šolah se je vključilo 444 šol (s skupno 169.809 vpisanih 

učencev), od tega je v okviru šolske sheme 226 šol razdeljevalo tudi mleko in mlečne proizvode. Oddanih je bilo 

1.280 zahtevkov za izplačilo. Na osnovi 1.280 odločb je bilo skupaj izplačanih 1.126.606 €. Glede na odobrena 

sredstva, izkoristek izplačanih sredstev znaša: 1.126.606 € / 1.282.650 € = 87,8 %, od tega za shemo sadja in 

zelenjave 93,5 %, za shemo mleka in mlečnih proizvodov pa 69,7 %. V okviru sheme je bilo razdeljenih 480,8 ton 

svežega in 7,6 ton predelanega sadja in zelenjave (kislo zelje in repa, suho sadje) ter 164,5 ton mleka in 39,4 ton 

mlečnih izdelkov. Struktura dobaviteljev hrane je bila naslednja: kmetje 229.132 kg (33 %), zadruge 67.524 kg 

(10 %), s.p. 27.206 kg (4 %), d.o.o. 330.422 kg (48 %), d.d. 14.935 kg (2 %), zavodi 19.733 kg (3 %). 

Skozi celotno obdobje izvajanja sheme je bil v shemi sadja in zelenjave najpomembnejši proizvod (po vrednosti, 

številu razdelitev in količini) jabolko. Sledijo hruške, mandarine in jagode. V shemi mleka in mlečnih izdelkov je bil 

po količini najpomembnejši proizvod mleko, sledi kefir, jogurt, pinjenec in skuta. V shemi sadja in zelenjave je bilo 

razdeljenih 9 % ekološko pridelanih proizvodov, v shemi mleka in mlečnih izdelkov je bilo takih 25 %. 

V šolskem letu 2017/2018 so bili izvedeni 3 sklopi sistemsko organiziranih spremljevalnih ukrepov:  

 regijska izobraževanja za delavce šole; izplačan znesek: 1.000 €; 

 projektne vsebine v okviru šole v naravi; izplačan znesek: 80.000 €; 

 projektna izvedba šolskega vrta; sodeloval je CŠOD, izplačan znesek: 1.620 €.  

 

V letu 2018 je Agencija od MKGP prevzela tudi izvajanje ukrepa Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se izvaja s 

pomočjo aplikativne podpore. Vlagatelji oddajajo vloge elektronsko z e-podpisom. Ukrep je bil dodan v aplikacijo 

SKT-Tržni ukrepi, sektor pa je pripravil potrebne specifikacije, analize in testiranja. Pred začetkom izvedbe 

ukrepa so za potencialne vlagatelje izvedli spletni seminar, v katerem so bila predstavljena splošna navodila za 

izvedbo ukrepa in vnos ter oddajo vloge v aplikacijo. Upravičenci so osnovne šole, vrtci in zavodi za otroke s 

posebnimi potrebami, ki so na dan 16. november izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru katerega so 

razdelili med, mleko, maslo, kruh in jabolka). Oddanih je bilo 500 vlog, odločbe v skupni vrednosti 122.000 € pa 

so bile izdane v začetku leta 2019. 

 

Ukrep Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva je namenjen 

zmanjševanju tveganja neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu v primarni 

kmetijski proizvodnji ter vzreji vodnih živali v ribogojnem objektu s povečanjem obsega zavarovanja. Ukrep je 

namenjen upravičencem - kmetijskim gospodarstvom, ki sklenejo zavarovalno pogodbo, v njihovem imenu pa 

sofinanciran delež uveljavljajo zavarovalnice. V letu 2018 so bile izdane 104 zbirne odločbe za 8.120 

zavarovalnih polic in  izplačanih 4.443.968 €. Izdanih je bilo 5 zavrnilnih odločb zaradi neizpolnjevanja pogojev 

glede določitve MSP, podjetje v likvidnostnih težavah. V začetku januarja 2019 je bila sprejeta sprememba 

uredbe, ki določa višji odstotek sofinanciranja, in sicer 30 % za živali in vodne živali ter 50 % za posevke, nasade 

in plodove od obračunane zavarovalne premije + DPZP.  

 

Število sklenjenih zavarovalnih polic, ki so se nanašale na sklenitev zavarovanj za živali na kmetijskem 

gospodarstvu za primer bolezni, je bilo 45 %, medtem ko je bilo za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov 

sklenjenih 55 % polic. Pri izplačilu deleža sofinancirane premije je ravno obratno: delež sofinanciranega dela 

zavarovalne premije za zavarovanje posevkov nasadov in plodov, za katere so se izplačala sredstva, je bil 92 %, 

delež izplačanih sredstev za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pa je bil 8 %. Razlog je višja stopnja 

sofinanciranja na posevkih, sadju, hmelju in grozdju. Višina odstotka pri zavarovanju živali na kmetijskem 

gospodarstvu je ostala nespremenjena, in sicer 20 %, medtem ko je višina odstotka pri zavarovanju posevkov, 

nasadov in plodov 30 %, 40 % in 50 %, odvisno od zavarovane kulture. 
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Skladno z Zdoh-2 je Agencija obračunala in izplačala sofinanciran del premije, znižan za akontacijo dohodnine za 

posameznega upravičenca državne pomoči in le-to nakazala na FURS v višini 214.436,09 €. Skladno s 374. 

členom Zakona o davčnem postopku je Agencija dolžna pošiljati in obveščati upravičenca (fizične osebe, ki so 

sklenile zavarovalno pogodbo) o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju. V ta namen je bilo poslanih 

1.709 obvestil oz. dopisov. 

 

V letu 2018 so bili izvedeni tudi ukrepe »de minimis« (kmetijski de minimis): 

 Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu. Izdanih je 

bilo 82 odločb, od tega 65 pozitivnih in izplačanih 89.516,80 €); 

 Pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu zaradi požara ali strele. Izdane so bile 4 odločbe in 

izplačanih 15.000 €); 

 

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju. Predmet ukrepa je 

sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj in sicer podeželske mladine, zveze podeželskih žensk in sindikat 

kmetov, ki so registrirana ter delujejo na celotnem območju RS in delovanje ostalih nevladnih in neprofitnih oblik 

sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom. Izdanih je bilo 50 odločb oz. 

sklepov, izplačanih pa 300.656,76 €. 

V okviru tržno-informacijskega sistema je Agencija v letu 2018 prejela in pripravila 3.914 poročil. Trgi, za katere 

se obdelujejo in objavljajo podatki, so: za mleko in mlečne izdelke, za goveje, prašičje in ovčje meso, za 

perutninsko meso in konzumna jajca, valilna jajca, vino, sadje in zelenjava, banane, etilni alkohol, žita ter za 

odkupovalce pšenice v času žetve. Največ poročil se je nanašalo na mleko in mlečne izdelke, sledijo goveje 

meso, ovčje meso, žita, vino, sadje in zelenjava. V letu 2018 so bile vzpostavljene tudi Evidence za sektor 

mleka, s katerimi Agencija zbira in upravljala s podatki o količinah mleka, ki se prideluje, odkupuje in predeluje v 

RS. Evidenca je namenjena izvajanju tržno informacijskega sistema za trg mleka in mlečnih izdelkov, ukrepov 

kmetijske politike ter zakona, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.  

Na področju izdaje izvoznih in uvoznih dovoljenj je bilo v letu 2018 izdanih 147 dovoljenj, od tega 61 za uvoz in 

86 za izvoz, v zvezi s tem pa pripravljenih 1.335 poročil - dnevnih, tedenskih, mesečnih in letnih. Največ dovoljenj 

je bilo izdanih za riž in meso in mesne izdelke (perutninsko meso). Vsa dovoljenja so bila izdana na podlagi 

upoštevanja veljavnih trgovinskih pravil in skupne ureditve kmetijskih trgov za izvajanje sistema uvoznih in 

izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru kmetijske proizvodnje in upoštevanjem razpisov za preferencialne in 

avtonomne kvote. Izvoznih nadomestil se ne izplačuje, saj imajo le-ta stopnjo nič. 

V zadnjih letih so zunanje trgovinski ukrepi podvrženi reformam. Uredba 2016/1239, ki je bila sprejeta 30. 7. 

2016, določa nova pravila, ki veljajo od 6. 11. 2016. Z novo uredbo so bila ukinjena dovoljenja za redni uvoz za 

meso, mleko in mlečne izdelke, dovoljenja za redni uvoz in izvoz za žito. V okviru nove uredbe, je bilo treba 

ažurirati priročnike, spletno stran ter dograditi aplikacijo ZT. Dovoljenja v okviru kvot ostajajo. V letu 2018  se je 

nadaljevala reforma na podlagi tarifnih kvot, s katero se vzpostavlja sistem LORI, zaenkrat v perutninskem 

sektorju, ter pregled povezanih podjetij na nivoju EU. Objava aktov je predvidena v sredini 2019, pri čemer bo 

večina določil stopila v veljavo v letu 2020. 

SKT je v letu 2018 realiziral odločbe in zahtevke v skupni vrednosti 26.092.672,64 € in 5.249 poročil. 

Aplikacije: na SKT se uporablja aplikativna podpora za zunanje trgovinske ukrepe, poročilni sistem (TIS in odkup 

mleka) in aplikacija SKT-Tržni ukrepi. V letu 2018 so aplikacijo SKT Tržni ukrepi nadgradili z e-vnosom in 

elektronskim podpisom oddaje vloge ter obravnavo vloge za ukrep Tradicionalni slovenski zajtrk.  

Pritožbe: SKT je reševal tudi pritožbe iz naslova zunanje trgovinskih ukrepov, sofinanciranja zavarovalnih premij 

in ukrepov naravnih nesreč. Za ostale ukrepe, ki se izvajajo na SKT, pritožbe rešuje OPZJN. V letu 2018 so 

prejeli in obravnavali 45 pritožb iz naslova Pozeba 2017 in 254 pritožb in naslova Suša 2017.  
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Tabela: Pregled izdaje odločb in izplačil ter poročil v letih 2017 in 2018: 

Ukrepi v Sektorju za kmetijske trge REALIZIRANO 2017 REALIZIRANO 2018 

UKREP ŠT. ZNESEK (€) ŠT. ZNESEK (€) 

Tržno informacijski sistem – spremljanje cen in količin za različne trge s 

kmetijskimi pridelki (poročila) 
4.790 / 3.048 / 

Tržno informacijski sistem (poročanje mleko) 960 / 866 / 

Zunanjetrgovinski ukrepi: izdaja uvoznih in izvoznih dovoljenj, upr. s kvotami, 

upr. varščin 
222 / 147 / 

Zunanjetrgovinski ukrepi: poročevalski sistem 1.879 / 1.335 / 

Sofinanciranje zavarovalnih premij 106 2.245.258 108 4.443.968,73 

Dodelitev podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin 539 4.457.367,91 470 4.507.828,29 

Navzkrižna skladnost 38 7.279,33 24 5.841,39 

Tradicionalni slovenski zajtrk / / 500 122.000 

Šolska shema 1.670 1.018.990,52 1.728 1.209.226 

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu zaradi požara ali strele 7 15.000,00 4 15.000,00 

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo 43 46.584,00 82 89.516,80 

Finančna pomoč za izpad krme v živinorejski proizvodnji na KG 24 16.350,00 / / 

Čebelarstvo - javni razpisi in javna naročila 155 560.870,12 234 684.256,97 

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju 38 278.681,92 50 300.656,76 

Promocija in informiranje kmetijskih proizvodov 12 662.696,88 8 1.088.459,88 

Promocija: Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav 75 535.617,48 73 523.580,51 

Podpora vinarskemu sektorju za promocijske, izobraževalne in svetovalne 

dejavnosti (de minimis) 
64 310.278,02 72 400.000 

Podpora za obveščanje v državah članicah 2 7.840,85 3 / 

Pozeba 2.411 3.487.332,24 1.856 5.770.872,42 

Suša 2017 / / 14.324 6.895.853,99 

Odprava zaraščanja 26 / 16 35.610,90 



 

28 

4.4 SLUŽBA ZA KONTROLO 

Osnovna naloga Službe za kontrolo je koordiniranje in kontroliranje opravljanja kontrol na kraju samem na 

področju neposrednih plačil, ukrepov programa razvoja podeželja, intervencijskih in specifičnih ukrepov kmetijskih 

trgov, izpolnjevanja standardov navzkrižne skladnosti in izravnalnih ter okoljskih plačil. Med naloge službe sodi 

tudi oblikovanje navodil za pristojne organe, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem, 

ocenjevanje rezultatov kontrol na kraju samem, pripravljanje poročil in analiz o opravljenih kontrolah ter priprava 

in izvedba metodologije za izbor vzorca za kontrole na kraju samem.  

 

Izvedba kontrol ukrepov neposrednih plačil: 

Na področju kontrol ukrepov neposrednih plačil je Agencija v letu 2018 delno delegirala nalogo izvajanja kontrol 

na kraju samem pogodbenemu partnerju Geodetskemu zavodu Celje d.o.o. (GZC), ki je izvajal kontrolo na kraju 

samem za področje površin, ekološkega kmetovanja, kmetijsko okoljskih ukrepov, živali, navzkrižne skladnosti in 

daljinskega zaznavanja. Nadzor nad delom kontrolorjev na terenu je v letu 2018 opravljala SK. 

V letu 2018 so bile kontrole površin izvedene po principu »klasične metode« (GNSS, planimetriranje) ter po 

principu daljinskega zaznavanja. Na kraju samem so se izvajale tudi kontrole kmetijsko okoljsko podnebnih plačil 

KOPOP in kontrole plačil za ekološko kmetovanje. Na področju kontrol ukrepov za živali so se izvajale kontrole 

na področju goveda (podpora za rejo govedi, podpora za mleko v gorskih območjih) in kontrole ukrepa dobrobit 

živali (DŽ - prašiči, DŽ - paša goveda, DŽ - paša drobnice). V letu 2018 so bile izvedene tudi kontrole 

izpolnjevanja standardov navzkrižne skladnosti, ki so zajemale preverjanje vseh standardov, s področja 

identifikacije in registracije živali pa so bile kontrole izvedene za govedo in drobnico. Prav tako so se v letu 2018 

izvajale kontrole zgodnjega upokojevanja. IRSKGLR je za potrebe izplačil kmetijskih subvencij izvedel tudi 

kontrole konoplje. 

Izvedba kontrol ukrepov razvoja podeželja in kmetijskih trgov: 

V letu 2018 so kontrole na kraju samem za ukrepe programa razvoja podeželja in kmetijskih trgov izvajali 

zaposleni Agencije, del kontrol, ki so se izvajale na področju ukrepa prestrukturiranja vinogradniških površin, pa 

je Agencija delegirala pogodbenemu partnerju GZC. V letu 2018 so se poleg kontrol na področju PRP 2014-2020 

(pred izdajo odločbe in pred izplačilom sredstev) izvajale tudi naknadne kontrole iz programskega obdobja PRP 

2007-2013. 

Izvedene so bile tudi kontrole ukrepov s področja čebelarstva, ki so sofinancirani iz EKJS, kontrole 

prestrukturiranja vinogradniških površin, kontrole povračila za dobavo mleka in določenih mlečnih proizvodov 

šolskim ustanovam, kontrole povračila za dobavo sadja in zelenjave šolskim ustanovam ter kontrole pri ukrepu 

promocije in informiranja za kmetijske pridelke.  

V letu 2018 je v Službi za kontrolo naloge izvajala ustaljena kadrovska zasedba, kar je, ob ustaljeni ekipi 

kontrolorjev pogodbenega partnerja, pripomoglo k pravočasni izvedbi kontrol ter k pravočasnemu izvajanju 

nadzora nad delom kontrolorjev neposredno po izvedenih kontrolah na kraju samem. 
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Tabela: Pregled opravljenih kontrol na kraju samem po skupinah ukrepov v letih 2017 in 2018: 

Opombe: 

* kontrole konoplje, ki so navedene v rubriki »ŠT. GZC«, je izvedel Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

 

Število kontrol ukrepov v letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 povečalo: 

- zaradi povečanja vzorcev glede na ugotovitve v preteklem letu. 

- obseg kontrol na področju ukrepov PRP in kmetijskih trgov je odvisen od dinamike vlaganja 

zahtevkov. 

 

 

 

 

PREGLED KONTROL NA KRAJU SAMEM REALIZIRANO 2017 REALIZIRANO 2018 

Vrsta kontrole 
ŠT. 

SKUPAJ 

ŠT. 

GZC 

ŠT. 

AKTRP 

ŠT. 

SKUPAJ 

ŠT. 

GZC 

ŠT. 

AKTRP 

1. Kontrole na področju pregleda površin - daljinsko 

zaznavanje 
1.594 1.594 0 1.655 1.655 0 

2. Kontrole na področju pregleda površin – klasični 

način s kontrolami KOPOP, EK in OMD 
3.329 3.308 21 3.567 3.557 10 

3. Kontrole govedi: kontrola za rejo govedi in kontrola 

za mleko v gorskih območjih 
915 823 92 1.061 968 93 

4. Kontrole navzkrižne skladnosti 931 901 30 929 895 34 

5. Kontrole drobnice (standard identifikacije in 

registracije po zahtevah navzkrižne skladnosti) 
558 438 120 270 201 69 

6. Zgodnje upokojevanje, kontrole konoplje*  44 34 10 30 20 10 

7. Dobrobit živali 644 492 152 674 621 53 

SKUPAJ ukrepi neposrednih plačil in ukrepi razvoja 

podeželja_ IAKS 
8.015 7.590 425 8.186 7.917 269 

8. Kontrole kakovosti opravljenih kontrol zunanjega 

izvajalca – superkontrole 
242 0 242 204 0 204 

9. Kontrole programa razvoja podeželja 2007-2013 

(PRP, čebele, LEADER) 
145 0 145 94 0 94 

10. Kontrole programa razvoja podeželja 2014-2020 344 60 284 612 0 612 

11. Kontrole na področju ureditve trga z mlekom 187 176 11 0 0 0 

12. Kontrole na področju ureditve trga z vinom in 

prestrukturiranja vinogradniških površin 
559 398 161 710 520 190 

13. Ostali ukrepi (ribištvo, shema šolskega sadja, 

shema šolskega mleka, umik sadja in zelenjave, 

promocije,..) 

124 0 124 112 0 112 

SKUPAJ ukrepi razvoja podeželja_ NE IAKS in 

kmetijskih trgov 
1359 634 725 1528 520 1008 

14. Kontrole kakovosti opravljenih kontrol 

zunanjega izvajalca in zaposlenih - superkontrole 
98 0 98 164 0 164 

Skupaj vse kontrole SK 9.714 8.224 1.490 10.082 8.437 1.645 
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4.5 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN TEHNOLOGIJO 

Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo je v Agenciji zadolžena za delovanje informacijskih sistemov, ki 

podpirajo poslovne procese na Agencij. Zagotavljati morajo visoko razpoložljivost sistemov, zahtevane varnostne 

kriterije, revizijsko sledljivost in vodenje izgradnje in nadgradnje informacijskih sistemov po izbrani metodologiji. 

Poslovni procesi, ki so informacijsko podprti, temeljijo na akreditacijskih merilih, ki so predpisana s strani EU. 

Izpolnjevanje pogojev akreditacijskih meril je pogoj za črpanje evropskih sredstev.  

Informacijski sistemi za podporo ukrepov kmetijske politike so med bolj kompleksnimi, saj se pri izvajanju 

procesov uporabljajo grafični in atributni podatki. To pomeni, da je del procesa povezan z obdelavo grafičnih 

podatkov, ki se skozi proces preverjajo in obdelujejo, izhod iz procesa pa je v obliki alfa – numeričnih podatkov 

(odločbe in plačilni nalogi).  

V letu 2018 je bila glavna naloga SIUT zagotavljanje informacijske podpore izvajanje ukrepov SKP 2015-2020, in 

sicer za podporo procesa zajema, obračuna in izplačil za neposredna plačila, plačila OMD, KOPOP in EK ter za 

podporo procesa vnosa vlog za ukrepe razvoja podeželja, njihove obravnave in podporo procesa za vnos 

zahtevkov, njihovo obravnavo in izplačevanje. Zagotovila pa se je tudi informacijska podpora za izvajanje tržno 

cenovnih ukrepov Službe za kmetijske trge.  

Na podlagi sklenjenega sporazuma o zagotavljanju storitev in razmejitvi odgovornosti št. 010-156/2016/232 med 

Ministrstvom za javno upravo in Agencijo, je upravljanje s strojno in sistemsko opremo v letu 2018 prešlo pod 

Ministrstvo za javno upravo. 

Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo se je preoblikovala v enotno službo brez oddelkov, katere 

glavna naloga je vodenje projektov izgradnje in dograjevanja informacijskih sistemov v skladu s sprejeto 

metodologijo vodenja projektov v državni upravi. Nadgradnje informacijskih sistemov se izvajajo na podlagi 

sprememb sprejetih uredb, na podlagi revizorskih priporočil in na podlagi analiz o boljši učinkovitosti poslovnih 

procesov. Naloga službe je tudi  spremljanje izvajanja sklenjenega sporazuma.  
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4.6 SLUŽBA ZA FINANCE 

Služba za finance je skladno z določili obvezujočih uredb, predpisov, navodil, sporazumov in pravilnikov ter z 

upoštevanjem trimesečnih kvot in mesečnih likvidnostnih planov zagotovila izplačila vseh izdanih odločb v letu 

2018. S svojim delom je smiselno povezala izplačilno, računovodsko in poročevalsko funkcijo. Tudi v letu 2018 so 

nadaljevali z racionalizacijo delovnih procesov, skladno z zastavljeno politiko Agencije. V službi so zagotovili 

pripravo vseh poročil, ki so jih zahtevale evropske institucije in poročil, ki so jih zahtevale slovenske institucije 

(MKGP, KIS, FURS, SURS) ter vodstvo Agencije. Pripravljena so bila letna, četrtletna, mesečna  in tedenska 

poročila o izvršenih izplačilih in vračilih iz naslova SKP.   

 

Operativni delovni postopki so se v letu 2018 izgrajevali in dograjevali zlasti na naslednjih področjih: 

 nadgradnja računovodske aplikacije XTB2: 

 uporabniška določitev podatka VRSTA ODLOČBE z dodatnimi parametri, 

 dopolnitev sheme knjiženja Stotinske izravnave in odpisi, 

 dopolnitev sheme knjiženja Pravilo zapiranja terjatev, 

 začetek  nadgradnje aplikacije CRS za avtomatski prenos podatkov o davčnih statusih upravičencev v 

preverbo na FURS. 

 

Izplačila: 

Agencija je iz proračuna za leto 2018 izplačala 313,7 mio € proračunskih sredstev. Sredstva so se upravičencem 

izplačevala iz slovenskega in iz evropskega proračuna. Agencija je tako iz proračuna izplačala 256,9 mio €, ki jih 

RS dobi povrnjene s strani EK, in 56,8 mio € sredstev, ki so bremenila proračun RS. 

V strukturi izplačil zavzemajo vsebinski sklopi proračunskih postavk naslednje vrednosti oz. deleže: 

 proračunske postavke Sektorja za neposredna plačila: 222,25 mio € oz. 70,9 %; 

 proračunske postavke Sektorja za kmetijske trge: 25,80 mio € oz. 8,2 %; 

 proračunske postavke Sektorja za razvoj podeželja: 65,61 mio € oz. 20,9 %. 

 

Graf: Pregled izplačil Agencije glede na vir sredstev (v mio €): 
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(Opomba:  Izplačilo posameznega leta zajema plačila, izvršena iz proračuna RS v posameznem koledarskem letu. Izvor podatkov: 

MFERAC) 
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Vodenje evidenc o odprtih terjatvah: 

Ob začetku proračunskega leta 2018 je imela Agencija  8.834.912 € odprtih terjatev (440 odločb), od tega se je  

62,1 % 5.485.802 € terjatev nanašalo na evropska sredstva,  37,9 % (3.349.110 €) pa na nacionalna sredstva in 

sredstva izplačana v času predpristopnih pomoči EPD. V letu 2018 je AKTRP izdala terjatvene odločbe v znesku  

2.769.612 € (1.024 odločb), ki se nanašajo na EU knjigo dolžnikov. Prav tako je izdala nove odločbe v znesku  

4.549 € (24 odločb), ki se nanašajo na SLO knjigo dolžnikov in obračunala obresti v znesku  790 €. V 

proračunskem letu 2018 smo v EU knjigi dolžnikov izterjali  1.677.823 € dolga in umaknili dolg odločbam po 

končanih sodnih postopkih ali izvršili popravke iz naslova obresti v znesku  305.704 €, ter odpisali dolg dolžnikom 

kot neizterljiv v višini  977.684 €. Prav tako smo izterjali  6.496 €, ki se je nanašal na SLO knjigo dolžnikov. Tako 

ostajajo na dan 31. 12. 2018 odprte terjatve v znesku  5.294.202 € (310 odločb) v EU knjigi dolžnikov in  

3.346.412 € (48 odločb) v SLO knjigi dolžnikov. Odprti znesek dolga v SLO knjigi dolžnikov vključuje dolgove iz 

nacionalnih ukrepov in dolgove programa EPD, katerih odločbe se rešujejo na sodišču RS. 

Tabela št. A. ZBIR*1) - Terjatve AKTRP do strank po stanju na dan 31. 12. 2018

Saldo 31. 12. 2017 

brez neporačunanih 

sankcij

Novi primeri v FY 2018, 

do 31. 12. 2018

Izterjani znesek v FY 

2018, do 31. 12. 2018

Popravek 2018 (povečanje ali 

zmanjšanje vrednosti novih 

primerov iz naslova obresti ali 

dodatna odločitev po rešitvi 

pritožbe

Znesek prijavljen 

kot neizterljiv 
1.1.)

Saldo 31. 12. 2018 od tega:

b c d e f f  = (b+c+d+e+f)

Vrednost terjatev 

v sodnih 

postopkih

EKJS 478.612,06 1.505.077,45 -758.280,84 -169.128,88 -470.993,87 585.285,92 405.427,85

PRP07-13 4.779.041,34 847.483,72 -436.679,89 -144.025,87 -501.357,29 4.544.462,01 3.668.646,91

PRP14-20 88.867,25 417.051,08 -463.767,11 3.140,83 0,00 45.292,05 14.812,18

ZIRP 139.281,60 0,00 -19.095,42 4.309,72 -5.333,29 119.162,61 6.951,11

Skupaj 5.485.802,25 2.769.612,25 -1.677.823,26 -305.704,20 -977.684,45 5.294.202,59 4.095.838,05

Sklad

 

 

Graf: Pregled novih dolgov in izterjav po letih za EU (v €): 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2016 2017 2018

3.628.348

3.326.467

2.769.612

2.353.608
2.127.267

1.677.823

leto

Znesek EU dolgov in izterjav po letih

Znesek dolga po letih

Znesek izterjav  po letih

 
 

 

 

 

 



 

33 

Graf: Pregled novih dolgov in izterjav po letih za SLO (v €):  
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Obseg ugotovljenih nepravilnosti po skladih za finančno leto 2018: 

 

Tabela: Razdelitev ugotovljenih nepravilnostih po skladih: 

Vrsta 

nepravilnosti
1. steber Skupaj Delež

EKJS PRP 2004-2007 EKSRP 2007-2013 EKSRP 2014-2020

(v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v %)

Nepravilnosti 

upravičencev
609.152 0 847.184 195.562 1.651.897 59,64%

Administrativne 

napake
459.625 0 0 0 459.625 16,60%

Druge terjatve 436.301 0 300 221.490 658.090 23,76%

Prekoračitve 0 0 0 0 0 0%

Skupaj 1.505.077 0 847.484 417.051 2.769.612 100,00%

2. steber

 

Finančni popravki: 

Pri potrditvi letnega obračuna 2017 za sklad EKSRP je Komisija Sloveniji v letu 2018 odbila 34,57 € zaradi 

zaokroževanja na PRP14-20 in 753.084,92 € iz naslova Annexa II in  Annexa III za sklad PRP07-13. Republika 

Slovenija je EK plačala 42.332,99 € iz naslova Annexa II in Annexa III za sklad PRP 04-06. Komisija je Republiki 
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Sloveniji začasno odbila znesek v višini 134.873,56 € na EKSRP za ukrep M03 do popravka obrazložitve v 

Programu PRP14-20. 

 

Pri potrditvi letnega obračuna 2017 za sklad EKJS je Komisija v letu 2018 povrnila 27,42 € zaradi napačno 

knjiženih obresti, ki niso bile del EU proračuna. Na ESR in ESPR ni bilo finančnih popravkov. 

 

V službi ocenjujejo, da je bilo njihovo delo v letu 2018 zelo uspešno.  Vsa oddana letna poročila so bila potrjena s 

strani  nacionalnih revizorjev brez podanih priporočil na njihovo delo. 

 

V službi ocenjujejo, da je bila izterjava terjatev v letu 2018 uspešna, saj so izterjali 60,6 % novo nastalih dolgov. 

Največ dolgov je na skladu PRP 07-13, kar je posledica naknadne kontrole večletnih obveznosti po zaključku 

programa. Na skladu EKJS je porast tejatev  posledica administrativne napake. Na področju SLO terjatev je novi 

terjatev zelo malo le 4.549 €, izterjalo pa se je za 1.156 € več dolgov kot jih je na novo nastalo v letu 2018. 

Analiza izterjav pokaže, da je v letu 2018 število novo nastalih terjatev upadlo za 16,74 % glede na predhodno 

leto. Večina terjatev za vse evropske sklade je izterjana v roku 2 let (51%), kar je posledica dobro 

vzpostavljenega sistema izterjav na Agenciji, saj se ob vsakem izplačilu izvajajo tudi kompenzacije dolgov. Dlje 

časa so odprte le terjatve (43% terjatev odprtih preko 4 let), ki  so posledica dolgotrajnih sodnih in stečajnih 

postopkov. Služba za finance tudi zagotavlja, da se takoj po izvršljivosti odločbe, le te predajo v davčno izvršbo  

preko elektronsko vzpostavljenega sistema eizvršbe na FURS.  

 

V Službi za finance so uspešno in pravočasno pripravili vse podatke za zaključni račun za leto 2018 in ga 

posredovali Uradu za nadzor proračuna. Le ta je preveril pravilnost in točnost računovodskih izkazov Agencije in 

jih potrdil pred oddajo poročil EU brez večjih priporočil. 

 

Vsi postopki na področju izplačil so potekali skladno z zastavljenimi cilji in v časovno določenih rokih. 
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4.7 SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO 

Služba za notranjo revizijo je neodvisna organizacijska enota v okviru Agencije, ki je bila ustanovljena z 

namenom dajanja objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj in svetovanja za dodajanje vrednosti delovanja 

Agencije. Vodstvu Agencije pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in 

izboljševanjem uspešnosti upravljanja organizacije, upravljanja tveganj ter kontrolnih postopkov. Delo Službe za 

notranjo revizijo je povzeto v revizijskem delovnem gradivu in nato v revizijskih poročilih, katerih sestava je 

standardizirana. Ugotovitve in priporočila, ki jih ta vsebujejo, se posredujejo vodstvu Agencije. 

 

Vsi posli in postopki za izvajanje notranje revizijske dejavnosti so opravljeni skladno z usmeritvami za državno 

notranje revidiranje in kodeksom poklicne etike notranjega revidiranja. 

 

V letu 2018 so v SNR opravili vseh 15 načrtovanih rednih notranjih revizij, eno ponovno revizijo in en izredni 

revizijski pregled. Izvedli niso enega ponovnega pregleda, in sicer Leader, ki je bil načrtovan v letnem načrtu 

notranjih revizij. Razlog zato je ta, da smo v letu 2018 izvajali redni notranje revizijski pregled Podpora za lokalni 

razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) na podlagi katerega so se tudi zaprla vsa 

stara odprta priporočila iz preteklega obdobja. V okviru revizijskih pregledov smo preverjali pravilnost, zakonitost, 

pravočasnost in popolnost podatkov (tako tistih, ki so namenjeni poročanju, kakor tudi tistih, ki so namenjeni 

izplačilom) ter skladnost posameznega revidiranega področja s slovensko in evropsko zakonodajo. 

 

V Sektorju za neposredna plačila so bili izvedeni naslednji revizijski pregledi: Kmetijsko-okoljska-podnebna 

plačila (Ukrep M10) in Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (Ukrep M13, OMD plačila). 

  

V Sektorju za razvoj podeželja so bili izvedeni naslednji revizijski pregledi: Naložbe v osnovna sredstva (Ukrep 

M4), Razvoj kmetij in podjetij (Ukrep M6), Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za 

preživetje (Ukrep M8), Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) 

(Ukrep M19) in Ukrepi na področju ribištva (Operativni program ESPR 2014 - 2020). 

 

V Sektorju za kmetijske trge so bili izvedeni naslednji revizijski pregledi: Podpora za prestrukturiranje 

vinogradniških površin in Začasni izredni ukrep "Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka. 

 

Opravili so pet horizontalnih revizij: Navzkrižna skladnost, Kontrolne statistike, Stroški delovanja Agencije 

(kadrovske in finančno materialne zadeve), Kontrola na kraju samem EKSRP+EKJS (IAKS) in Delegirana 

funkcija MJU - Sporazum o zagotavljanju storitev in razmejitvi odgovornosti ter Sporazum o uporabi 

nepremičnega premoženja. 

 

Cilj opravljenih revizijskih pregledov je izboljšanje notranje kontrolnega sistema Agencije na podlagi ugotovitev in 

podanih priporočil. Večina revizijskih priporočil je namenjena vzpostavitvi uspešnega in učinkovitega notranje 

kontrolnega sistema, ki bo preprečeval možnost napak, nepravilnosti in goljufij ter odkrival in odpravljal te 

pomanjkljivosti. V Službi za notranjo revizijo sproti spremljajo izvajanje vseh izvedenih priporočil, ki so bila 

podana s strani Službe za notranjo revizijo, Certifikacijskega organa in ostalih organov. Večina vseh priporočil, 

katerih rok za izvedbo je potekel 31. 12. 2018, so bila s strani odgovornih organizacijskih enot Agencije izvedena.  

 

Poleg opravljanja neposrednega revizijskega dela so v notranji reviziji Agencije izvajali izobraževanja s področja 

uvedbe poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov, opravili večji obseg svetovanja vsebinskim službam in 

spremljali delo ter nudili strokovno pomoč zunanjim revizorjem (Evropske komisije, Računskega sodišča RS in 

Certifikacijskemu organu - UNP), ki so v letu 2018 opravljali revizijske preglede na Agenciji. 

 

Služba za notranjo revizijo je v letu 2018 izvedla vse načrtovane revizije iz letnega načrta dela. Poleg tega so 

zaposleni opravljali tudi naloge svetovanja različnim organizacijskim enotam Agencije. V tem letu je služba 
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izvajala večja svetovanja, pri čemer lahko izpostavijo naslednja: študija izvedljivosti uvedbe poenostavljenih 

možnosti obračunavanja stroškov, obravnava DDV pri izplačilih sredstev in vzpostavitev digitalne platforme za 

navzkrižno skladnost. 

 

Glede na postavljena merila uspešnosti v programu dela Agencije za leto 2018 so bili vsi cilji službe doseženi. 

Raven kakovosti izvedbe revizijskega dela se dviguje predvsem na račun delovnih izkušenj in stalnega 

dodatnega izobraževanja notranjih revizorjev. 

 

Na podlagi opravljenih revizij ocenjujejo, da so vzpostavljene notranje kontrole ustrezne in da sistem 

administrativnih kontrol ter kontrol na kraju samem deluje dobro. Zagotovljeno je izvajanje vseh ključnih in 

pomožnih kontrol. Navedena ocena velja za področja notranje revizija, ki so bila predmet revizijskega pregleda. 
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4.8 SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE 

4.8.1 Oddelek za pravne zadeve in javno naročanje 

 

V pristojnosti Oddelka za pravne zadeve in javno naročanje uvrščamo naslednja področja dela: 

 pravno sistemski del,  

 področje javnih naročil ter  

 področje vodenja upravnih postopkov na podlagi vloženih pravnih sredstev.  

V okviru prvega področja se izvaja pregled splošnih in konkretnih pravnih aktov, sledi postopkom pred 

nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU v Luksemburgu, sodeluje z organi odkrivanja in pregona, državnim 

odvetništvom, sodeluje pri pripravi in oblikovanju splošnih pravnih aktov, nudi pravno pomoč vsebinskim službam 

in drugim NOE organa itd. V okviru drugega področja se vodijo postopki javnega naročanja za organ. Na tretjem 

področju naloge predstavljajo vodenje upravnih postopkov na podlagi pravnih sredstev.  

 

Sistemski del: 

OPZJN je v letu 2018 sodeloval pri medresorskem usklajevanju predlogov splošnih pravnih aktov za izvajanje 

kmetijske politike,  in pregledoval javne razpise za ukrepe kmetijske politike. Oddelek je sodeloval tudi pri 

seznanjanju in objavljanju nacionalnih predpisov in predpisov EU na področju programskega obdobja 2014-2020 

ter v ta namen posodabljal objave predpisov z delovnega področja na spletni strani Agencije. Drugim NOE je 

redno pomagal pri njihovem delu s pripravo pravnih mnenj in navodil, svetovanjem ter pregledom in pripravo 

nekaterih individulanih upravnih aktov, pogodb in internih aktov ter javnih razpisov. OPZJN je v letu 2018 

intenzivno prispeval k pripravi pravnih podlag s področja finančnih instrumentov, kar se nadaljuje tudi v letu 2019. 

OPZJN od oktobra 2018 dalje sodeluje tudi pri pripravi zakonodajnih predlogov EU za Skupno kmetijsko politiko 

2021-2027. 

Tabela: Prikaz pripravljenih in odgovorjenih zadev v letu 2016 in 2017: 

ZADEVA 2017 2018 

Medresorsko usklajevanje predlogov predpisov 203 150 

Pregled javnih razpisov 35 66 

Priprava pravnih mnenj, navodil 199 267 

Pregled aktov in pogodb 745 515 

 

Oddelek je tudi v letu 2018 vse zaposlene redno obveščal o objavah predpisov in aktualne sodne prakse v 

Uradnem listu RS in €-lexu, o novostih s področja sodne prakse nacionalnih sodišč, predstavljal sodbe 

Upravnega sodišča RS o zadevah, ki so v delovni pristojnosti Agencije, objavljal je tudi oklice o začetku stečajnih 

postopkov ter priglašal terjatve v maso stečajnega dolžnika. Med letom je potekala že utečena neposredna 

komunikacija med Agencijo in Državnim odvetništvom RS v zvezi s posredovanjem vseh pisanj sodnega tajništva 

Sodišča EU, ki bi lahko bila pomembna tudi za kmetijski resor, posledično pa je OPZJN zaposlene na Agenciji 

seznanjal z aktualno sodno prakso Sodišča EU. Oddelek je sodeloval tudi pri izobraževanju oz. prenosu znanja in 

dobrih praks na druge sodelavce znotraj Agencije.  

V letu 2018 je OPZJN sodeloval tudi z ostalimi državnimi in pravosodnimi organi s področja tožb za izterjavo 

dolgov oz. sodnih izvršb, prijav terjatev v zapuščinski postopek ter s področja prijavljenih sumov storitve kaznivih 

dejanj. V letu 2018 je bilo vseh vlog Agencije v pravdnih postopkih, stečajih in izvršbah 93. 
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Na področju postopkov pred Sodiščem EU Agencija v letu 2018 ni imela odprtih zadev.  

                                

Izvedba javnih naročil:  

V letu 2018 je bilo sklenjenih 14 pogodb oz. posamičnih okvirnih sporazumov in 2 aneksa k pogodbam oz. 

posamičnim okvirnim sporazumom, sklenjenim na podlagi zaključenih postopkov oddaje javnih naročil.  V letu 

2018 je bilo 6 skupnih javnih naročil, pri javnih naročilih po različnih vrednostih in postopkih pa je bilo na OPZJN 

začetih 5 postopkov javnega naročanja, sem pa ne uvrščamo t.i. evidenčnih naročil, ki se zaključijo bodisi s 

pogodbo bodisi z naročilnico. Glede skupnih javnih naročil izpostavimo začeto in s prevzemom vozil tudi uspešno 

zaključeno javno naročilo za nakup dveh vozil za potrebe izvajanja procesnih dejanj kontrol na kraju samem. 

Preostali postopki skupnega javnega naročanja po vsebini večinoma predstavljajo zagotavljanje kontinuitete že 

koriščenih storitev (npr. poštne stroritve, letalske storitve). Glede postopkov, ki jih vodi Agencija sama, je 

potrebno omeniti, da sta bila v finančnem letu 2018 izvedena in zaključena dva postopka oddaje javnega naročila 

za daljše časovno obdobje in sicer javno naročila za evidenco časa, odsotnosti in ostalih podpornih procesov (za 

obdodje 4ih let) in javno naročilo za tisk obrazcev za obdobje 3eh let. 

 

Vodenje upravnih postopkov na podlagi rednih in izrednih pravnih sredstev:  

Na področju pritožb je bilo v letu 2018 na novo vloženih 471 pritožb, kar je 149 pritožb manj od vloženih v letu 

2017, Agencija pa je po pregledu le-teh takoj (brez odstopa višji instanci) rešila 57 pritožb, kar predstavlja 5 

pritožb več kot v letu 2017. To hkrati pomeni, da se je število rešenih pritožb na Agenciji glede na njihov priliv v 

tekočem letu, zmanjšalo. Na MKGP je bilo rešenih 453 pritožb, kar pomeni 64 pritožb manj kot v letu 2017, pri 

čemer so bile upravne odločbe Agencije v 64 primerih odpravljene in zadeve vrnjene v ponovno obravnavo na 

Agencijo. 18 pritožb je še vedno v obravnavi pri instančnem organu (MKGP), na dan 31. 12. 2018 pa je bilo 20 

pritožb v obravnavi na Agenciji.    

 

Na splošno je viden upad števila pritožb v letu 2018 glede na leto 2017. Po posameznih področjih se je pripad 

zadev s področja pritožb na SRP, glede na leto 2017, zvišal za 5 %, na SKT se je število pritožb s področja 

splošnih ukrepov znižalo za 63 % prav tako na SNP delu se je število pritožb znižalo za 21 %.  MKGP je v letu 

2018 rešil 12 % manj pritožb kot v letu poprej, kar je posledica celotnega upada števila pritož. Na področju 

rešenih pritožb je bil delež pozitivno rešenih pritožb na MKGP 4 %, od tega pa je bilo okrog 14 % upravnih zadev 

vrnjenih v ponovno odločanje na Agencijo. 

 

Obravnavane so bile tudi upravne zadeve na podlagi izrednih pravnih sredstev po ZKme-1 in sicer posebni 

primeri odprave odločbe prve stopnje (42. člen) in obnova postopka (45. člen) za različna subvencijska leta. V 

letu 2018 je bilo izvedenih 345 upravnih postopkov iz naslova izrednih pravnih sredstev. V 24 zadevah OPZJN še 

vodi postopek obnove oz. izredna odprava odločbe. V letu 2018 s tega področja dela na MKGP ni bilo nobenih 

rešitev.  
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Tabela: upravni postopki: 

Vodenje upravnih postopkov:   2017  2018 

Pritožbe SNP - pripad zadev 256 201 

Rešeno - MKGP 215 188 

Rešeno - Agencija 81 68 

Izredna pravna sredstva - pripad zadev 1.738 310 

Rešeno - MKGP 0 0 

Rešeno - Agencija 1.712 345 

Pritožbe SRP- pripad zadev 200 210 

Rešeno - MKGP 166 186 

Rešeno - Agencija 31 36 

Pritožbe SKT- pripad zadev 164 60 

Rešeno - MKGP 136 79 

Rešeno - Agencija 5 17 

 

Upravni spori: 

V letu 2018 je bilo vloženih 62 tožb zoper odločbe Agencije (iz področja SKT, SRP in SNP), kar je 27 manj kot 

leto prej.  Od navedenega števila je Upravno sodišče v 25 primerih ugodilo tožbi in naložilo Agenciji ponovno 

odločanje, v 31 primerih je zavrnilo tožbo in potrdilo odločitev Agencije, v 116 primerih pa so zadeve še v 

reševanju na Upravnem sodišču. V primeru ponovnih odločanj po sodbah gre za zelo kompleksne primer (SKT- 

vinarji; SRP- ponovno odločanje v drugem ali tretejm ponovljenem postopku), kar pomeni večji obseg dela znotraj 

OPZJN. 

 

Tabela: Postopki pred upravnim sodiščem: 

Vodenje postopkov pred Upravnim sodiščem 2017 2018 

Tožbe SNP – pripad zadev 27 16 

Rešeno – Upravno sodišče 3 6 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 3 5 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 27 40 

Tožbe SRP – pripad zadev 44 33 

Rešeno – Upravno sodišče 26 20 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 21 14 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 66 58 

Tožbe SKT – pripad zadev 18 13 

Rešeno – Upravno sodišče 2 5 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 4 6 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 18 18 

 

4.8.2 Oddelek za kadrovske in finančno materialne zadeve 

Tudi v letu 2018 je bilo delo na kadrovskem področju še vedno zaznamovano z izvrševanjem sprejetih 

varčevalnih ukrepov Vlade RS, ki pa so bili v letu 2017 in 2018 že precej omiljeni zaradi gospodarske rasti, ki je 

leta 2015 presegla 2,5 % bruto domačega proizvoda. Zato so nekatere določbe ZUJF prenehale veljati (npr. 

omejitve zaposlovanja in sklepanja pogodb o izobraževanju, pridobitve predhodnih soglasij vlade). 
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Za  leto 2018 sicer vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, ki bi 

vplivale na pravice uslužbencev, vendar pa so še vedno veljale nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je bilo treba 

upoštevati.  Novembra in decembra 2018 so med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja tekla 

pogajanja, katerih rezultat je bil v decembru 2018 podpisan Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem 

sektorju, katerega najpomembnješi elelment je dvig izhodiščnih palčnih razredov posameznih delovnih mest za 1 

ali 2 plačna razreda. Finančni učinek bo imel dogovor v letu 2019. 

 

Ključni dogovorjeni ukrepi v letu 2018 so bili: 

 

 podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (sprememba 1. 9. 2016); 

 določi se regres za letni dopust za leto 2018, ki priprada vsem zaposlenim v enakem znesku 842,79 €.; 

 neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice zaradi življenjskih stroškov; 

 S 1. januarjem 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v  

Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za  

javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), 

 podaljšanje znižanega nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki 

gre v breme delodajalca, in sicer na 80 %; 

 omejitve glede delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela; 

 v letu 2018 se izvede napredovanja v plačne razrede in nazive z odloženo pravico do višje plače s 1. 12. 

2018; 

 redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje.  

 Sprejeta je bila nova Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 68/17; v 

nadaljevanju: Uredba), s katero se odpravljajo določene anomalije, tako glede načina (metodologije) 

določanja osnovnih plač direktorjem, kot tudi glede samih uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne 

razrede. Uredba se je začela uporabljati 1. januarja 2018. 

 

V okviru vladnega kadrovskega načrta se  enotni kadrovski načrt Agencije v primerjavi z letom 2017 ni bistveno 

zmanjšal, in sicer iz dovoljene kvote 223 delovnih mest za nedoločen čas (leto 2017) na kvoto 222 (leto 2018). 

V oktobru 2017 je bila sprejeta sprememba enotnega kadrovskega načrta MKGP za leti 2017 in 2018 za potrebe 

projektnega dela tehnične pomoči v novi finančni perspektivi in izvajanju novega programa razvoja podeželja do 

leta 2020. Na podlagi spremembe kadrovskega načrta je bilo v Projektni enoti, v Sektorju za razvoj podeželja, 

sistemiziranih 10 novih delovnih mest. Tako je skupno število sistemiziranih dleovnih mest v Projektni enoti 20. 

Agencija je v letu 2018 na novo zaposlila 29 javnih uslužbencev, 14 uslužbencev se je zaposlilo v okviru izvajanja 

projektnega dela,  5 javnih uslužbencev pa nadomešča začasno odsotne javne uslužbenke, ki so na porodniškem 

dopustu. 21 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje, od tega se je en javni uslužbenec upokojil, soočili smo se 

s smrtjo enega uslužbenca, 2 javna uslužbenca sta bila premeščena na MKGP, ostali JU pa so podali odpoved 

delovnega razmerja.  

Na področju zaposlovanja je bilo v letu 2018 izvedenih 37 postopkov za zaposlitev. Izvedenih je bilo 20 javnih 

natečajev, 1 interni natečaj in 16 javnih objav. V okviru postopkov za zaposlitev je na Agencijo prispelo 1.420 

kandidatur za delovna mesta, v postopkih zaposlovanja je bilo izdanih 1.420 aktov. 

 

 

 



 

41 

Tabela: Pregled v letu 2018 izvedenih postopkov za zaposlitev: 

Postopki zaposlitev št. postopkov prispele vloge neuspeli natečaji/objave 

Javni natečaji 20 672 3 

Interni natečaji 1 5 1 

Javne objave 16 743 0 

SKUPAJ 37 1.420 4 

 

V letu 2018 so bila v aprilu izvedena napredovanja v višje plačne razrede in meseca maja napredovanja v višji 

naziv. 

V letu 2018 je bilo na podlagi 95. člena ZJU izdanih 19 sklepov o odreditvi drugega dela, saj je vodstvo Agencije 

ocenilo, da je takšen način opravljanja dela najučinkovitejši in najracionalnejši za zagotovitev nemotenega poteka 

dela in izvajanja nalog na Agenciji.  

V mesecu januarju 2018 je bil spremenjen Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zaradi 

uskladitve delovnih mest generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja z Uredbo o plačah 

direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 68/2017), v mesecu decembru pa je bila priravljena druga 

sprememba Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Sprememba se je pretežno nanašala na prerazporeditve delovnih mest iz ene notranjeorganizacijske enote 

(NOE)  v drugo NOE, zaradi bolj optimalne organizacije dela. Na novo smo ustvaril nekaj novih delovnih mest v 

dveh nazivih (višji svetovalec), posledično smo ukinjali nepotrebna, nezasedena delovna mesta. 

Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je bil realiziran le v omejenem obsegu, delno zaradi 

varčevalnih ukrepov, delno zaradi zaustavitve izvrševanja državnega proračuna konec septembra. Zaposleni so 

se udeležili brezplačnih seminarjev, ki so bili organizirani na ministrstvu, pristojnem za javno upravo in v ostalih 

institucijah. Agencija je že v letu 2009 vzpostavila »interno akademijo«, v okviru katere so posamezni javni 

uslužbenci Agencije sodelavcem predavali vsebine, ki jih uporabljajo pri vsakdanjem delu. To prakso je Agencija 

ohranila tudi v letu 2018.  

Na Agenciji so bila v okviru »interne akademije« v letu 2018 organizirana naslednja izobraževanja: 

 Moj teliček in njena mačka na računalniku (GDPR) 

 Varnostna politika 

 Umetno ustvarjanje pogojev 

 Tisk dokumentov pri tiskarju - uparjanje word-excel 

 Opredelitev malih in srednjih podjetij 

 Kje sem zaposlen? 

 

V letu 2018 so bile sklenjene tri pogodbe o izobraževanju. Ena pogodba je bila sklenjene zaradi pridobitve in 

obnovitve znanje. Dve pogodbi sta bili sklenjeneni za pridobitev strokovnih nazivov, in sicer: 

- Varovanja informacij – konferenca infosek 2018 

- Izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor  

 

V letu 2018 je bilo dvem javnim uslužbencem, ki nista izpolnila obveznosti iz pogodbe, iz utemeljenih razlogov 

podaljšan rok za njihovo izpolnitev. 

Zaradi nadpovprečne delovne obremenjenosti zaposlenih v letu 2018, so bili s 50 javnimi uslužbenci sklenjeni  

dogovori in sklepi o povečanem obsegu dela. 

OKFMZ skupaj z vodstvom, poleg zagotavljanja sredstev za nemoteno poslovanje Agencije, skrbi za  pripravo in 

realizacijo finančnega načrta za tekoče leto, pripravo in realizacijo načrta pridobivanja stvarnega premoženja v 
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povezavi z načrtom informatizacije za tekoče leto, pripravo zaključnega računa, pripravo letnega načrta 

pridobivanja stvarnega premoženja države za prihodnje leto, pripravo letnega poročila za AJPES za preteklo leto, 

mesečno pripravo likvidnostnih planov v sodelovanju z MKGP in pripravo poročil o porabi sredstev po 

posameznih proračunskih postavkah, dnevno pripravo računov in odredb za izplačilo, rezervacijo proračunskih 

sredstev, prerazporeditve sredstev, izplačilo potnih stroškov ter javna naročila male vrednosti oz. evidenčna 

naročila. 

Pri najemodajalcu D.S.U. d.o.o. ima Agencija od 1. 7. 2013 dalje (preko Ministrstva za javno upravo, ki 

centralizirano skrbi za poslovne prostore organov državne uprave) najetih 4.209 m² poslovnih prostorov ter 59 m² 

arhivskih prostorov, in sicer v osmih etažah poslovne stavbe. V skupni površini so zajeti pisarniški prostori, skupni 

prostori (sejne sobe ipd.), sistemski in komunikacijski prostori, arhivski prostori, sorazmerni delež hodnikov, 

stopnišč, sanitarij in drugih skupnih prostorov.  

V okviru oddelka se dnevno izvaja fizični in administrativni nadzor nad delovanjem varovanih prehodov v 

poslovnih prostorih Agencije.  

Agencija je v letu 2018 za stroške dela, materialne stroške in investicije ter investicijsko vzdrževanje porabila 1%  

% več finančnih sredstev kot v letu 2017.  

Tabela: Realizacija 2017 in 2018: 

  Realizacija 2017 Realizacija 2018 

Plače 6.706.189 6.837.815 

Materialni stroški 1.093.815 1.095.046 

Investicije 1.793.766 1.729.023 

Skupaj 9.593.770 9.661.884 

 

Tabela: Pregled stroškov poslovanja Agencije 2017 in 2018: 

OPIS SKUPINE STROŠKOV Realizirano 2017 Realizirano 2018 Indeks R18/R17 

Plače 6.706.189 6.837.815 1,02 

Stroški hiše - vzdrževanje 
194.181 47.696 0,25 

Stroški IT: 1.744.886 1.700.249 0,97 

 IT - vzdrževanje 69.147 139.311 2,01 

 IT - investicije/nabava 1.675.739 1.560.938 0,93 

Kontrole na kraju samem 570.742 703.878 1,15 

Stroški pošte 108.735 125.056 1,15 

Vzdrževanje in nakup vozil 68.104 76.584 1,12 

Službene poti 47.330 39.422 0,83 

Pisarniški material 41.797 38.358 0,92 

Drugi stroški 111.806 92.826 0,83 

SKUPAJ 9.593.770 9.661.884 1,01 
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4.8.3 Oddelek za dokumentacijo in arhiv 

Število vseh vhodnih dokumentov Agencije se je leta 2018, v primerjavi z letom prej, povečalo približno za petino, 

kar je posledica večjega števila dokumentov na ukrepih SKT in PRP. Medtem ko je število vhodnih dokumentov 

na ostalih področjih ostalo približno enako kot leta 2017. 

Na sedežu Agencije je v hrambi 1.035 metrov gradiva tekoče zbirke, od tega je bilo leta 2018 predanih 170 

metrov gradiva, predvsem za ukrepe PRP. Na zunanjo lokacijo arhiva je bilo v letu 2018 preseljenih 170 metrov 

gradiva. Skupaj je na zunanji lokaciji arhiva 3.270 metrov gradiva. 

Število skeniranih dokumentov se je v letu 2018 povečalo, kar je pričakovano glede na večje število vhodnih 

dokumentov.  

Agencija je v letu 2018 svojim strankam posredovala 234.824 dokumentov, od katerih jih je bilo 224.796  tiskanih 

preko zunanjega izvajalca. 

Agencija želi svoje postopke čimbolj digitalizirati in narediti bolj prijazne tako do svojih strank kot do zaposlenih. 

Zaposleni ODA s svojim znanjem in izkušnjami sodelujejo pri postopkih digitalizacije Agencije.  

Tabela: Število vhodnih dokumentov 2017 in 2018: 

 2017 2018 

Neposredna plačila 95.289 86.252 

Ukrepi SKT 22.884 49.558 

Ukrepi PRP 13.018 24.563 

Splošne zadeve 6.243 5.157 

Skupaj vhodnih dokumentov 137.627 165.530 

 
  

Tabela: Število izhodnih dokumentov 2017 in 2018: 

 2017 2018 

Število izhodnih dokumentov 242.005 234.824 

 

Tabela: Število skeniranih dokumentov 2017 in 2018: 

 2017 2018 

Število skeniranih dokumentov 69.516 74.351 

 

Tabela: Prikaz arhivske dejavnosti 2017 in 2018: 

 2017 2018 

Prevzem dokumentacije v arhiviranje 130 tekočih metrov  170 tekočih metrov 

Izposoja dokumentarnega gradiva iz stalnega arhiva 53 zadev 65 zadev 

Posegi v dokumentacijo iz delovnega arhiva zaradi tekočega 

dela SRP, pritožb in revizorjev 
1.237 zadev 1.639 zadev 
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4.8.4 Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi 

 

EU in mednarodne zadeve: 

V koledarskem letu 2018 sta na Agenciji potekala dva revizijska obiska predstavnikov Komisije: 

 med 11. in 15. junijem 2018 so revizorji Evropske komisije (GD AGRI H.2, H.3 in H.4) opravili pregled 

sistema upravljanja, nadzora in sankcioniranja v zvezi z izdatki EKJS in EKSRP (umbrella) – tržni ukrepi 

(vino, šolsko sadje, promocija), vezana podpora za govedo, navzkrižna skladnost v zvezi z živalmi, PRP 

2014-2020 ukrepi IAKS in ne-IAKS (št. revizije UMB/2018/001/SI). Slovenski organi so uradne revizijske 

ugotovitve prejeli 24.10.2018. Komisija meni, da izvajanje sistemov upravljanja in kontrole v Sloveniji ni v 

skladu s pravili EU za vse ukrepe. Ugotovljene pomanjkljivosti se nanašajo na ključne kontrole, zato je 

Komisija večinoma predlagala pavšalne popravke v višini 5 % izplačil. Ugotovitve Komisije bodo 

predmet bilateralnega sestanka v Bruslju, dne 20.3.2019; 

 med 20. in 24. avgustom 2018 so revizorji Evropske komisije (GD AGRI H.3) izvedli revizijo upravljanja 

in kontrole shem pomoči na površino za EKJS in EKSRP od leta zahtevka 2016 dalje (št. revizije 

AA/2018/011/SI). Komisija meni, da upravljanje in kontrola ukrepov pomoči na površino v okviru EKJS in 

EKSRP ni v skladu z zakonodajo EU. Navaja pomanjkljivosti pri sedmih ključnih kontrolah za EKJS in 

dveh ključnih kontrolah za EKSRP ter posledično do predložitve dodatnih informacij predlaga 10 % 

finančni popravek za EKJS in 5% popravek za EKSRP. Ugotovitve Komisije in odgovor slovenskih 

organov bodo predmet bilateralnega sestanka v Bruslju, dne 11.7.2019. 

 

V letu 2018 niso potekale nobene aktivnosti v zvezi z revizijami iz preteklih let, ker so bili vsi postopki pred tem že 

uspešno zaključeni. Prav tako v tem letu ni bila izvedena nobena revizija s strani Evropskega računskega 

sodišča. 

 

Kar zadeva letno revizijo Certifikacijskega organa, se je število srednje pomembnih priporočil kot tudi manj 

pomembnih priporočil v primerjavi s predhodnim finančnim letom nekoliko zmanjšalo. Ocene v matrikah za 

akreditacijske kriterije so ostale na nivoju finančnega leta 2017 – prevladujoča ocena je ponovno 4, iz česar 

izhaja, da je sistem notranjih kontrol za izdatke EKJS in EKSRP na splošno dober. 

Pri poročanju nepravilnosti Uradu za bolj proti goljufijam (OLAF) je največ ugotovljenih primerov s področja 

razvoja podeželja. Vsi primeri, poročani v tem letu, imajo status navadnih nepravilnosti, brez suma na goljufijo. 

Mednarodno sodelovanje je obsegalo tri obiske predstavnikov agencij IPARD iz držav kandidatk. V juliju 2018 se 

je delegacija iz Črne gore seznanila z delovanjem IT podpore pri obravnavi vlog za neposredna plačila. V avgustu 

2018 je AKTRP organizirala študijski obisk iz Makedonije, ki je zajemal predstavitev slovenskih izkušenj v času 

pridružitvenega procesa EU. Decembra 2018 je AKTRP prek TAIEX-a organizirala obisk predstavnikov Srbije na 

temo geoprostorskega obrazca pri vlaganju vlog za neposredna plačila. Poleg tega je AKTRP septembra obiskala 

tudi delegacija estonske plačilne agencije, ki si je ogledala podporo informacijskih sistemov pri izvajanju IAKS 

ukrepov.  

Število sprejetih akreditacijskih dokumentov v skrbništvo se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo (190 v letu 

2018, 255 v letu 2017). V letu 2018 se je skrbništvo izvajalo izključno na elektronski način (sistem elektronskega 

skrbništva in hrambe akreditacijske dokumentacije je bil vzpostavljen konec leta 2017). Z odpravo fizičnih verzij 

dokumentov in elektronskim podpisovanjem se je postopek predaje dokumentacije v skrbništvo poenostavil. 

Oddelek je v letu 2018 skrbel tudi za več drugih horizontalnih aktivnosti, npr. upravljanje aplikacije za spremljanje 

revizijskih priporočil »Follow up«, vodenje seznama delegiranih nalog, poročanje Komisiji idr. 
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Področje odnosov z javnostmi: 

Število zahtev po informacijah javnega značaja, število zahtev po podatkih s strani različnih javnosti (strank, 

svetovalcev, podjetij, institucij in organov javne uprave itd.) in število objavljenih novic ter sporočil za javnost je v 

letu 2018 ostalo na podobnem nivoju kot v preteklih letih.  

Tudi število odgovorov na telefonske poizvedbe strank je v letu 2018 ostalo na podobnem nivoju kot leto poprej, 

pomembno orodje komuniciranja in informiranja pa sta bila tudi forum in spletne strani, kjer so bile objavljene vse 

pomembne informacije, gradiva in odgovori na vprašanja o ukrepih aktualnega programskega obdobja. 

OEUOJ je v letu 2018 redno in učinkovito obveščal vse zainteresirane ciljne javnosti o delu Agencije. Redno je 

spremljal medijske objave in vodstvo obveščal o pojavljanju Agencije v množičnih medijih ter po potrebi pripravil 

ustrezne odgovore na medijske objave. 

 

Ves čas je zagotavljal kakovostne in ažurne informacije o delu Agencije množičnim medijem oz. novinarjem, 

organom javne uprave, nevladnim institucijam in vsem ostalim ciljnim javnostim ter zagotavljal hiter dostop do 

informacij javnega značaja. O delovanju Agencije je širšo javnost obveščal predvsem prek spleta. Objavili so 102 

novici in sporočili za javnost ter številne aktualne podatke o poslovanju Agencije (izvedba izplačil, obravnava vlog 

in zahtevkov, potek kampanje zbirnih vlog ipd.). Na Agenciji je bila v letu 2018 organizirana ena novinarska 

konferenca ter več izjav za medije, pripravljeni pa so bili tudi mnogi opomniki za medijske dogodke, ki jih je 

organiziral MKGP. 

Tabela: Prikaz pripravljenih in odgovorjenih zadev: 

 2017 2018 

Različne poizvedbe strank, organov, institucij, odvetnikov itd. 1.120 1.196 

Novinarske poizvedbe 56 69 

Objava novic in sporočil za javnost 128 102 

Objava odgovorov na vprašanja na forumu in spletnih straneh 1.376 1.230 

Skupaj 2.680 2.597 

 

Informatorji v klicnem centru so skrbeli za reden in učinkovit pretok informacij med Agencijo in (potencialnimi) 

vlagatelji zahtevkov in vlog za pridobitev sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike. Strankam so bile vsak 

delavnik v klicnem centru dostopne tudi informacije o posameznih postopkih pri izvedbi ukrepov kmetijske politike 

ter o aktualnih javnih razpisih. Informatorji v KC so tudi sprotno odgovarjali na prispele elektronske poizvedbe. 

OEUOJ je celo leto redno skrbel za vsebinsko posodabljanje spletnih strani Agencije (www.arsktrp.gov.si). 

Poleg sporočil za javnost so objavili vrsto aktualnih vsebin s področja dela (javni razpisi, javna naročila, navodila, 

informacije javnega značaja), novosti, zanimivosti, uporabne povezave itd. Tudi v letu 2018 je bil pred kampanjo 

zbirnih vlog vzpostavljen poseben portal z naslovom »Zbirna vloga 2018...od A do Ž«. Na vstopni spletni strani so 

redno posodabljali tudi ostale redne rubrike, kot sta portal PRP ter portal z aktualnimi podatki poslovanja 

(terminski plan obravnave vlog in zahtevkov, podatki o izvedenih izplačilih ipd.) Na spletnih straneh je ves čas 

deloval tudi forum, na katerem so na vprašanja kmetijskih svetovalcev, v sodelovanju s predstavniki MKGP, 

odgovarjali strokovni sodelavci Agencije. V letu 2017 je bilo na forumu in spletnih straneh objavljenih 1.230 

odgovorov na konkretna vprašanja. Večina vprašanj in odgovorov se je nanašala na aktualne javne razpise PRP. 

Agencija je v letu 2018 vzpostavila tudi Facebook stran, na kateri je objavljala vse aktualne informacije in hkrati 

pripravljala odgovore na postavljena vsebinska vprašanja ter odzive na komentarje uporabnikov. 

Agencija je v letu 2018 izvedla tudi spletno objavo vseh prejemnikov sredstev v evropskem finančnem letu 2017 

za sklada EKJS in EKSRP v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi na tem področju.  
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V OEUOJ so koordinirali vsebinsko in oblikovno pripravo letnega poročila Agencije za leto 2017, pripravili letno 

poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2017, pripravili več opomnikov o 

delovanju Agencije za vodstvo in MKGP ter organizirali nastop Agencije na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 

Radgoni in na kmetijskem sejmu v Komendi. 

V letu 2018 je Agencija začela tudi z izvedbo spletnih seminarjev s ciljem boljše informiranosti pripravljalcev vlog 

in vlagateljev o pogojih ukrepov in o vlaganju vlog, zahtevkov in poročil. V letu 2018 je OEUOJ v sodelovanju s 

strokovnimi sodelavci iz drugih notranjih organizacijskih enot in MKGP organiziral 11 spletnih seminarjev, in sicer: 

 29. 11. 2018: Lokalne akcijske skupine in izvedba postopkov javnega naročanja 

 28. 11. 2018: Tradicionalni slovenski zajtrk 

 21. 11. 2018: Poročilni sistem 

 13. 11. 2018: Predstavitev 1. javnega razpisa iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje 

skupin in organizacij proizvajalcev 

 21. 8. 2018: Šolska shema - novosti in bistveni poudarki 

 3. 7. 2018: Predstavitev 4. javnega razpisa na podukrepu 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje 

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov 

 22. 5. 2018: Dodatni spletni seminar: 1. JR podukrepa 16.2 (Razvoj novih proizvodov) in 16.5 (Okolje in 

podnebne spremembe) 

 17. 5. 2018: 1. JR podukrepa 16.2 (Razvoj novih proizvodov) in 16.5 (Okolje in podnebne spremembe) 

 24. 4. 2018: Pravilna označitev operacij, ki se sofinancirajo iz EKSRP     

 22. 3. 2018: zahtevki CLLD 

Analiza klicev v klicni center Agencije: 

V letu 2018 je bilo v KC prejetih 30.249 klicev, od tega 1.220 izven delovnega časa (vikendi, prazniki, v urah 

izven delovnega časa KC). Informatorji so uspešno odgovorili na 22.749 klicev, v 6.280 primerih pa je stranka 

prekinila linijo, ko je bila v čakalni vrsti, torej še preden je dobila zvezo z informatorjem.  

Tabela: Klici v klicni center: 

  2017 2018 

Tip klica Št. klicev Odstotek Št. klicev Odstotek 

Izven delovnega časa 1.475 4,3 1.220 4,0 

Prekinjeni v čakalni vrsti 9.605 28,2 6.280 20,8 

Odgovorjeni 22.965 67,5 22.749 75,2 

Skupaj 34.045 100,0 30.249 100,0 

 

Klicatelji so najpogosteje povpraševali o pogojih za pridobitev sredstev in o konkretnih postopkih vlaganja vlog, 

poročil in zahtevkov za javne razpise za ukrepe PRP, v prvi polovici leta pa tudi o oddaji zbirnih vlog. Ob koncu 

leta so bila najpogostejša vprašanja v zvezi s časovnico izdaje odločb oz. poteka izplačil za zahtevke iz zbirnih 

vlog za leto 2018 ter o pogojih in terminskem planu objave javnih razpisov za programsko obdobje 2014-2020. 
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5 ZAKLJUČEK 

Delo Agencije je bilo v letu 2018 uspešno, saj je ves čas učinkovito izvajala vse upravne postopke, kontrole, in 

izplačila za ukrepe nacionalne in skupne kmetijske politike, v skladu z zahtevami evropskih in nacionalnih 

predpisov. Uspešno je izvedla tudi izredne ukrepe pomoči in tako pomagala kmetijskim gospodarstvom, ki so 

utrpela škodo zaradi pozebe, suše ali spremembe državne meje. Agencija je učinkovito črpala denar iz kmetijskih 

skladov in ga pripeljala do končnih upravičencev. 

Ob koncu leta je novo vodstvo Agencije začelo tudi z uvajanjem ukrepov, ki bodo skrajšali obravnavo vlog, 

izboljšali komunikacijo z vlagatelji in pospešili informatizacijo na tistih področjih oz. ukrepih, ki še niso optimalno 

informacijsko podprti. 

Mag. Miran Mihelič 

                  v. d. generalnega direktorja 
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