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1. SEKTORJI IN SLUŽBE  

V letu 2021 je bila na Agenciji objavljena ena sprememba Akta o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest na Agenciji. V mesecu aprilu je bil imenovan generalni direktor. 

 

Slika 1: Organigram Agencije 
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2. ZAPOSLENI 

Ob koncu leta 2021 je imela Agencija zasedenih 292 delovnih mest (282 uradniških in 10 

strokovno tehničnih delovnih mest). V kvoto 293 zaposlenih, kar je razvidno v spodnji tabeli je 

všteto tudi 1 »mirovanje« pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in 6 nadomeščanj porodnic.  

 

Število zaposlenih 31. 12. 2020 31. 12. 2021 

Nedoločen čas 218 213 

Določen čas, ki se šteje v KN 1 0 

Določen čas - nadomeščanje 8 6 

Določen čas - Projektna enota 0 0 

Tehnična pomoč 70 71 

Pripravniki 2 2 

Mirovanja 3 1 

SKUPAJ 302 293 

 

Tabela 1: Prikaz kadrov v letih 2020 in 2021 

 

 

 

Graf 1: Stopnja izobrazbe zaposlenih na Agenciji v letu 2021 (v %) 

 

Od ustanovitve dalje ima Agencija visoko izobrazbeno strukturo zaposlenih, kar je razvidno iz 

Grafa 1. Struktura po spolu pa kaže, da je na Agenciji zaposlenih 201 žensk, kar predstavlja 69 % 
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vseh zaposlenih in 91 moških oz. 31 % vseh zaposlenih. Povprečna starost uslužbencev na 

Agenciji je bila v preteklem letu 43,8 let.  

 

 

Graf 2: Število zaposlenih po NOE (na dan 31. 12. 2021) 

 

Delež zaposlenih po notranjih organizacijskih enotah se v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 ni 

spremenil.  
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3. IZPLAČILA V LETU 2021 

 

Agencija je v letu 2021 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 342 mio €, od tega 78 % sredstev, ki jih proračun RS 

dobi povrnjenih s strani Evropske komisije, 22 % pa sredstev iz proračuna RS.  

 

3.1. ZBIRNE VLOGE 

 

Agencija je za zahtevke zbirnih vlog v letu 2021 skupno izplačala 226,7 mio EUR (opomba: v letu 

2021 so se izplačevali zahtevki zbirnih vlog 2020 in 2021). 

 

Agencija je v letu 2021 prejela skupno 56.201 zbirnih vlog, v katerih so vlagatelji prijavili 

464.787,37 ha kmetijskih površin oziroma v povprečju 8,27 ha na kmetijsko gospodarstvo. V 

zbirnih vlogah je bilo na dan 1. 2. 2021 skupno prijavljenih 7.612.921 živali. 

 

3.1.1. PREGLED ODDANIH ZAHTEVKOV IN PRIJAVLJENIH POVRŠIN/ŽIVALI ZA VLOGE IN 

ZAHTEVKE 

 

3.1.1.1. Shema osnovnega plačila 

 

- Oddanih je bilo 657 vlog za dodelitev plačilnih pravic. 

- Oddanih je bilo 54.957 vlog za izplačilo plačilnih pravic. 

- Oddanih je bilo 2.824 vlog za mlade kmete. 

- Oddanih je bilo 421 vlog za male kmete. 

- Oddanih je bilo 45 vlog za izstop iz sheme za male kmete. 

 

3.1.1.2. Zelena komponenta 

 

- Diverzifikacija:  3.412 vlog (za 97.425,28 ha ornih zemljišč). 

- Površine z ekološkim pomenom (PEP): 1.989 vlog (za 80.003,39 ha ornih zemljišč). 

- Okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT): 7.416 vlog (za 20.448,45 ha). 
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3.1.1.3. Sheme proizvodno vezanih podpor 

 

- Mleko: 2.529 vlog. 

- Reja govedi: 20.348 vlog. 

- Strna žita : 18.196 vlog (za 54.412,28 ha). 

- Zelenjadnice: 1.185 vlog (za 2.909,11 ha). 

- Reja drobnice: 2.108 vlog. 

 

3.1.1.4. Plačila za območja z naravnimi omejitvami (PONO) 

 

- Ukrep PONO je uveljavljalo 15.886 KMG-MID-ov s skupno površino 35.944,59 ha. 

 

3.1.1.5. Plačilo območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) 

 

- Ukrep OMD je uveljavljalo 46.875  KMG-MID-ov s skupno površino  342.968,57 ha površin. 

 

3.1.1.6. Ekološko kmetovanje (EK) 

 

- Ukrep EK so uveljavljala kmetijska gospodarstva v 210 občinah, in sicer 3.498 KMG-MID-

ov za 49.384,90 ha površin. 

- Ukrep EK_SEME so uveljavljala kmetijska gospodarstva v 7 občinah, in sicer 7 KMG-MID-

ov za 63,23 ha površin. 

- Ukrep EK_ČEBELE je uveljavljalo 46 KMG_MID-ov za 2.592 čebeljih družin. 

- Ukrep GEN_PAS se je uveljavljal v 169 občinah, in sicer 879 KMG-MID-ov za 7.672,97 ha 

površin. 

 

3.1.1.7. Dobrobit živali (DŽ) 

 

- Ukrep Dobrobit živali - prašiči je uveljavljalo 261 KMG-MID-ov. 

- Ukrep Dobrobit živali - govedo je uveljavljalo 7.967 KMG-MID-ov za 127.824 živali (104.371 

GVŽ). 

- Ukrep Dobrobit živali - drobnica je uveljavljalo 711 KMG-MID-ov za 32.293 živali (4.843 

GVŽ). 

 



 

17 

3.1.1.8. Program aktivnosti (PA) 

 

- V letu 2021 je bilo na novo izdelanih 289 PA, dopolnjenih pa 1.155 PA. 

 

3.1.1.9. Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) 

 

- Pri ukrepu KOPOP je bilo skupno vloženih 23.600 zahtevkov za 359.270,31 ha površin. 

  

3.2. UKREPI RAZVOJA PODEŽELJA IN RIBIŠTVA 

 

V letu 2021 je bilo objavljenih 26 javnih razpisov PRP 2014-2020, 15 javnih razpisov pa se je v letu 

2021 zaprlo.  Iz naslova OP ESPR so se vloge zbirale na 5 odprtih javnih razpisih.  

V letu 2021 smo na SRP odobrili 1.794 vlog v vrednosti kar 109,85 mio EUR. Obdelali smo 5.660 

zahtevkov za izplačilo sredstev ter izplačali 64,58 mio EUR. Obdelali smo tudi 2.282 prošenj za 

spremembo obveznosti, kar je največ v zadnjih treh letih.  

 

3.3. UKREPI KMETIJSKIH TRGOV 

 

Za ukrepe kmetijskih trgov je bilo v letu 2021 skupno izplačanih 40,2 mio EUR, od tega je bilo 

23,7 mio EUR izplačano za ukrepe, ki so bili uvedeni za blažitev motenj na trgu in izpada 

dohodka kot posledica COVID-19. Zaradi posledic epidemije COVID-19 je bilo kot pomoč kmetom 

izvedenih 14 dodatnih ukrepov, za katere se  je glavnina izplačil izvedla v obdobju od maja do 

decembra 2021. Na področju ukrepov kmetijskih trgov je bilo v letu 2021 največ izplačano za 

Finančno pomoč v prireji govejega mesa zaradi drugega vala COVID-19 in sicer 6,93 mio EUR, 

nato sledi ukrep Sofinanciranja zavarovalnih premij v vrednosti 6,188 mio EUR, Krizna destilacija 

vina s 4,36 mio EUR in Finančna pomoč v proizvodnji vina zaradi drugega vala COVID-19 v višini 

3,38 mio EUR. 

 

3.4. KONTROLE NA KRAJU SAMEM 

 

V letu 2021 je Agencija (skupaj s podizvajalcem) za ukrepe neposrednih plačil, razvoja podeželja 

in kmetijskih trgov izvedla tudi 6807 kontrol na kraju samem. 
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4. SEKTOR ZA NEPOSREDNA PLAČILA (SNP) 

 

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

področju shem neposrednih plačil (shema osnovnega plačila, plačilo za mlade kmete, shema za 

male kmete, plačilo za zeleno komponento, sheme proizvodno vezanih podpor in plačilo za 

območja z naravnimi omejitvami PONO) in ukrepov programa razvoja podeželja (kmetijsko 

okoljska podnebna plačila- KOPOP, plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 

omejitvami- OMD, dobrobit živali- DŽ, ekološko kmetovanje- EK ter ukrep zgodnje upokojevanje 

kmetov). V letu 2021 je bil na SNP izveden novi ukrep Finančno nadomestilo zaradi izpada 

dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja, kot posledica izpada dohodka zaradi drugega vala 

epidemije COVID-19. 

 

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. 
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4.1.NEPOSREDNA PLAČILA 

 

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

komponento, plačilo za mlade kmete, sheme proizvodno vezanih podpor (podpora za strna žita, 

podpora za mleko v gorskih območjih, podpora za rejo govedi, podpora za zelenjadnice, 

podpora za rejo drobnice), plačilo za območja z naravnimi omejitvami ter shemo za male 

kmete. 

4.1.1. SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA  

 

Je osnovno plačilo na osnovi dodeljenih plačilnih pravic na hektar upravičene površine. 

 

4.1.2. PLAČILO ZA ZELENO KOMPONENTO  

 

Je plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Upravičenec mora do 

plačila na podlagi sheme osnovnega plačila 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 letne 

zgornje meje. 

 

4.1.3. PLAČILO ZA MLADE KMETE 

 

Mladi kmet je fizična oseba, ki je v letu 2021 prvič postala nosilec kmetijskega gospodarstva ali 

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

za plačilo za mlade kmete in ni starejša od 40 let. Plačilo za mlade kmete predstavlja 1,5 % 

nacionalne letne zgornje meje. 

 

4.1.4. SHEME PROIZVODNO VEZANIH PODPOR  

 

RS je namenila 13 % letne nacionalne zgornje meje naslednjim shemam: 

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

strna žita, če:  

o prideluje vsaj eno strno žito: pšenico, trdo pšenico, rž, piro, tritikalo, oves, ječmen, 

soržico ali mešanico strnih žit; 

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

tehnološke zrelosti. 
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- Podpora za mleko v gorskih območjih: nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do 

te podpore, če je njegovo kmetijsko gospodarstvo razvrščeno v gorsko območje, če 

oddaja oziroma neposredno prodaja mleko in če redi vsaj eno žensko govedo. 

- Podpora za rejo govedi: do podpore je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 

redi bike ali vole. Žival mora biti starejša od 9 mesecev in je na zadevnem kmetijskem 

gospodarstvu neprekinjeno 6 mesecev. 

- Podpora za zelenjadnice: nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za 

zelenjadnice, če: 

o prideluje zelenjadnice na prostem ali v zavarovanem prostoru;  

o je zelenjadnica na površini prisotna najmanj 60 dni (ali nepretrgoma ali v dveh 

delih), v obdobju od datuma oddaje zbirne vloge do 15. oktobra tekočega leta.  

- Podpora za rejo drobnice: do podpore je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 

na dan 1. 2. 2021 redi vsaj 14 ovc ali koz, starejših od enega leta oziroma ovc ali koz, ki so 

že jagnjile ali jarile, oziroma ovnov ali kozlov, starejših od enega leta in je stalež za te 

živali sporočil v Centralni register drobnice. Živali morajo biti prisotne na kmetijskem 

gospodarstvu od 5. maja 2021 do 31. oktobra 2021. 

 

4.1.5. 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. 

 

4.1.6. 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. V letu 2021 je imel 

»mali kmet« možnost izstopiti iz sheme, če je to sporočil Agenciji ob vložitvi zbirne vloge za leto 

2021 oziroma najpozneje do roka za vložitev zbirne vloge za leto 2021.  

 



 

21 

4.2.  UKREPI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014 - 2020 (PRP) 

 

4.2.1. KMETIJSKO OKOLJSKO PODNEBNA PLAČILA (KOPOP)  

 

Ukrep KOPOP je namenjen vzpostavitvi ravnotežja med potrebo po pridelavi hrane in 

varovanjem okolja ter spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči 

gospodarila na način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in 

prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in 

neblagovnih javnih dobrin. Aktivnosti, ki se bodo izvajale in prispevale k ohranjanju oziroma 

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

sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne in izbirne zahteve. Upravičenec lahko na isti 

površini istočasno izvaja več operacij oziroma zahtev. V vsakem primeru mora prevzete 

obveznosti KOPOP (obvezne in izbirne zahteve) izvajati pet let. V letih od leta 2020 naprej je 

možno enoletno podaljšanje zaključenih 5 letnih obveznosti, v kolikor je zmanjšanje vstopne 

površine posamezne operacije manjše od 10%. Upravičenci morajo ob vstopu v ukrep 

KOPOP imeti izdelan program aktivnosti (PA) kmetijskega gospodarstva, ki je elektronski 

dokument, pripravljen v okviru svetovalne storitve. 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. 

 

4.2.2. 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. Po zaključku petletne 

obveznosti izvajanja ukrepa EK je možno letno podaljšanje te obveznosti, pri čemer se lahko 

podaljša le celotno obveznost. V letih od leta 2020 naprej je možno enoletno podaljšanje 

zaključenih 5 letnih obveznosti, v kolikor je zmanjšanje vstopne površine posamezne operacije 

manjše od 10%, v nasprotnem primeru pa upravičenec lahko prične z novo petletno 

obveznostjo. 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 oziroma 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 
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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. 

Tudi v ukrepu EK je obvezen PA.  

 

4.2.3. 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. 

 

4.2.4. SLEDENJE VEČLETNIH OBVEZNOSTI 

 

Je postopek, s katerim Agencija preverja in kontrolira izpolnjevanje 5-letnih obveznosti pri 

vlagateljih, ki so vstopili v ukrep KOPOP in/ali ukrep EK v okviru PRP 2014-2020. Obveznosti in 

kršitve 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 osnovi katerih so vlagatelji, zavezanci KOPOP in EK, dolžni vrniti vsa predhodno 

prejeta sredstva iz naslova navedenih ukrepov.  

 

4.2.5. 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 
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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 8.000 kmetijskih gospodarstev, v letu 2017 pa se je začelo 

še izvajanje ukrepa DŽ paša drobnice, kjer zahtevek vsako leto odda okoli 600 kmetijskih 

gospodarstev, v letu 2021 okoli 700 kmetijskih gospodarstev.  

 

4.2.6. ZGODNJE UPOKOJEVANJE  

 

Je ukrep 1. osi iz 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, SNP pa izvaja mesečno izplačilo rent ter kontrole 

med izvajanjem ukrepa in poročanja tudi v tem programskem obdobju. Z letom 2016 so se 

obveznosti iz PRP 2004 - 2006 zaključile, obveznosti iz PRP 2007 - 2013 pa se še izvajajo. V letu 

2021 je bilo v ukrep vključenih manj kot 50 upravičencev. 

 

4.3. OCENA DELA SEKTORJA ZA NEPOSREDNA PLAČILA V LETU 2021 

 

V SNP so bile v letu 2021 uspešno 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.  

 

V SNP so zaposleni zavzeti in inovativni. Želijo si uvajanja novih pristopov, hkrati pa so vedno 

pripravljeni pomagati drugim deležnikom. Oddelek za neposredna plačila je v letu 2021 prevzel 

izvedbo ukrepa Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja 

zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 

2021. 

 

SNP ocenjuje, da je delo sektorja v letu 2021 potekalo učinkovito in da so bili doseženi rezultati, 

ki so v skladu s pričakovanji oziroma nad pričakovanji. Na tej podlagi se delo sektorja ocenjuje 
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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. 

 

Ukrepi v Sektorju za neposredna plačila REALIZIRANO 2020 REALIZIRANO 2021 

UKREP ŠT* **ZNESEK ŠT* **ZNESEK 

1. NEPOSREDNA PLAČILA in PRP 

NEPOSREDNA PLAČILA 

in PRP  

(za leta 2007-2020) 

NEPOSREDNA PLAČILA 

in PRP  

(za leta 2007-2021) 

1.1 Izdaja odločb za ukrepe OMD (PRP 14-20) 95.079 44.422.929,97 78.953 42.958.534,61  

1.2 Izdaja odločb za ukrep NP 110.902 133.574.445,76 109.493  132.297.675,51  

1.3 Izdaja odločb za ukrepe KOPOP 6.901 30.925.108,05 6.442 30.694.055,39  

1.4 Izdaja odločb za ukrepe EK 3.601 10.012.418,57  3.465 10.311.072,76  

1.5 Izdaja odločb za ukrepe DŽ 8.365 6.888.476,20 8.571  7.297.758,86  

1.6 Pritožbe na zgornje ukrepe*** 16 102.349,16  15 17.698,33  

1.7 Obnove postopka na zgornje ukrepe*** 670 40.405,44  255 7.176,60  

2. SLEDLJIVOST     

2.1 Izdaja odločb 6 -3.009,38  0 -4.255,27  

2.2 Sledljivost - pritožbe in obnove*** 1 -161,05  0 0  

2.3. Vračilna odločba  30 -13.690,72  27 -27.316,94  

2.4. Vračilna odločba – pritožbe in obnove 1 630,91  2 3.110,45  

3. Ukrep Zgodnje upokojevanje 112 278.999,37 587  201.068,75  

4. Plačilo zaradi izjemnih okoliščin               

 (11. člen ZUVRAS (Uradni list RS, št. 69/17)) 
0 0 0 0 

5. Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP 

zaradi COVID-19 (a) 
146 

(plačilo 

01/2021) 
 0 1.581.000,00  

5.1 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP 

zaradi COVID-19 (a) – pritožbe in obnove 
0 0 3 105.000,00 

6. Finančno nadomestilo zaradi izpada 

dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja 
0  0  534   1.222.414,05 

6.1. Finančno nadomestilo zaradi izpada 

dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja – 

pritožbe in obnove 

0  0  7 40.964,00 

SKUPAJ 225.830 
226.228.902,2

8 
207.07  226.705.957,1  

Tabela 2: Število prejemnikov in višina izplačanih sredstev (EUR) v letih 2020 in 2021 

* Pomeni število upravičencev oziroma vlagateljev oziroma izdanih dokumentov v koledarskem letu 
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** Izločeni so odhodki/prihodki iz naslova obresti.      

*** Št. dokumentov s finančno posledico 

 

 2020 2021 

Št. oddanih zbirnih vlog: 56.570 56.201 

* št. zahtevkov za izplačilo PP  55.434 54.957 

* št. zahtevkov OMD 47.051 46.875 

* št. zahtevkov KOPOP 6.455 6.276 

* št. zahtevkov EK + EK seme 3.460 3.505 

* št. zahtevkov DŽ prašiči 256 261 

* št. zahtevkov DŽ govedo 7.915 7.967 

* št. zahtevkov DŽ drobnica 582 711 

* št. zahtevkov PONO 15.926 15.886 

* št. zahtevkov PVP-mleko v GO 2.646 2.529 

* št. zahtevkov PVP-reja govedi 20.714 20.348 

* št. zahtevkov PVP-strna žita 18.578 18.196 

* št. zahtevkov PVP-zelenjadnice 

1.248 1.185 

* št. zahtevkov PVP-reja drobnice 0 2.108 

* št. zahtevkov mladi kmet 3.447 2.824 

* št. zahtevkov mali kmet 
 

489 421 

* št. zahtevkov M 21 
 

146 0 

* Covid19 – krompir (po uradni 
dolžnosti) 
 

0 534 

Tabela 3: Število oddanih zbirnih vlog in zahtevkov 2020 in 2021 
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 LETO 

2020 2021 

VRSTA 
RABE  

OPIS RABE  ŠTEVILO KMG-
MID-OV 

SKUPNA 
POVRŠINA RABE 
[ha] 

ŠTEVILO 
KMG-MID-OV 

SKUPNA 
POVRŠINA 
RABE [ha] 

1300 TRAJNI TRAVNIK 52.113 251.810,50 51.847 251.408,06 

1100 NJIVA 49.790 166.367,84 49.395 166.740,36 

1320 TRAVINJE Z RAZPRŠENIMI 
NEUPRAVIČENIMI 
ZNAČILNOSTMI 3.162 14.767,55 3.195 15.026,37 

1211 VINOGRAD 12.896 12.318,25 12.558 12.129,57 

1222 EKSTENZIVNI SADOVNJAK 18.602 7.229,51 18.849 7.332,84 

1221 INTENZIVNI SADOVNJAK 2.632 3.917,54 2.730 3.959,76 

1131 ZAČASNI TRAVNIK 13.898 4.037,64 15.388 4.404,36 

1160 HMELJIŠČE 128 1.476,38 129 1.530,95 

1230 OLJČNIK 999 731,78 1.057 774,21 

1180 TRAJNE RASTLINE NA 
NJIVSKIH POVRŠINAH 529 309,37 551 316,02 

1240 OSTALI TRAJNI NASADI 4.386 300,81 4.277 294,47 

1610 KMETIJSKO ZEMLJIŠČE V 
PRIPRAVI 523 261,72 553 297,19 

1161 HMELJIŠČE V PREMENI 79 385,92 84 357,21 

1170 JAGODE NA NJIVI 276 93,63 300 103,57 

1190 RASTLINJAK 696 66,37 763 63,68 

1212 MATIČNJAK 43 35,71 41 32,93 

1192 RASTLINJAK S SADNIMI 
RASTLINAMI 18 9,66 21 12,84 

1150 NJIVA ZA REJO POLŽEV 8 3,88 5 2,98 

1181 TRAJNE RASTLINE NA 
NJIVSKIH POVRŠINAH, 
KJER PRIDELAVA NI V 
TLEH 23 

Grafična površina 
skupaj znaša 

7,9085 ha. 24 

Grafična 
površina 

skupaj znaša 
7,8205 ha. 

1191 

RASTLINJAK, KJER 
PRIDELAVA NI V TLEH 131 

Grafična površina 
skupaj znaša 
25,2663 ha. 140 

Grafična 
površina 

skupaj znaša 
29,6257 ha. 

Tabela 4: Prikaz površin, ki so jih vlagatelji prijavili v zbirnih vlogah 2020 in 2021 
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5. SEKTOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA (SRP) 

 

Sektor za razvoj podeželja je v letu 2021 izvajal ukrepe PRP 2014-2020 in ukrepe Operativnega 

programa za razvoj ribištva 2014-2020 (OP ESPR 2014-2020).  

 

Ukrepi PRP 2014-2020 pripomorejo k prestrukturiranju in prenovi kmetij ter živilsko-

predelovalne industrije, izboljšanju infrastrukture v kmetijstvu in gozdarstvu, povečanju 

gospodarske vrednosti gozdov ter razvoju in urejanju podeželja. V SRP se izvajajo ne površinski 

ukrepi PRP 2014-2020. Ukrepi OP ESPR 2014-2020 so namenjeni trajnostnemu razvoju ribištva, 

ribogojstva in predelave ter trženja ribiških in ribogojskih proizvodov. Izvajanje PRP 2014-2020 in 

OP ESPR 2014-2020 je vezano na črpanje sredstev iz evropskih skladov (Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo).  

 

Vsebino dela SRP lahko razdelimo na štiri glavne sklope: 

 obravnava vlog, prispelih na javne razpise; 

 obravnava zahtevkov, prispelih na podlagi izdanih odločb o pravici do sredstev in 

prejetih računov; 

 obravnava prošenj (prošnje za spremembo dinamiko vlaganja zahtevkov, prošnje za 

vsebinske spremembe projektov, prošnje za priznanje višje sile); 

 obravnava poročil (poročil o izvedenih izobraževanjih oziroma svetovanjih in poročil 

o izpolnjevanju obveznosti). 

 

Izvajajo se tudi druge podporne oziroma spremljevalne naloge: 

 nadgradnja in testiranje aplikacij; 

 sodelovanje pri pripravi pravnih podlag za izvajanje ukrepov; 

 priprava priročnikov in navodil za delo; 

 nudenje vsebinske podpore vlagateljem, upravičencem in pripravljavcem vlog in 

zahtevkov (npr. priprava odgovorov za forum, reševanje težav sporočenih na e-

naslov: eprp-tezave.aktrp@gov.si); 

 izvajanje prve in druge stopnje kontrole za prejete račune v okviru ukrepa Tehnična 

pomoč; 

 izvajanje obiskov operacij (t.i. in-situ obiski); 

 priprava poročil in podatkov. 

 

 

 



 

28 

5.1.  UKREPI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014 – 2020 

 

5.1.1. UKREP 1 - PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA (M01.1, M01.2) 

 

Ukrep M01 se je izvajal v okviru dveh podukrepov in sicer: M01.1 - Podpora za dejavnosti 

poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti in M01.2 Podpora za demonstracijske 

aktivnosti in ukrepe informiranja, z ogledom dobrih praks doma in v tujini. Podukrep M01.1 je 

namenjen usposabljanjem, ki so zahtevana ob vstopu ali v času izvajanja obveznosti ukrepov 

EK, KOPOP in DŽ. Podpora je namenjena tudi usposabljanjem na številnih drugih področij, ki so 

pomembna za ciljne skupine (npr. trženje, upravljanje, varno delo v gozdu, digitalne spretnosti, 

predelava in trženje kmetijskih proizvodov, izpolnjevanje ciljev na ukrepu 6.1). Končni prejemniki 

- udeleženci usposabljanja so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo in so registrirani na kmetiji kot nosilci ali člani kmetijskih gospodarstev, oziroma 

zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirani za razpisano dejavnost in se udeležijo 

tečajev, delavnic, predavanj, praktičnih prikazov ali drugih dejavnosti prenosa znanja. Izvedenih 

je bilo več javnih naročil za izvedbo usposabljanja za različne vsebine. Nadaljeval in izpopolnil 

se je že uveden način izvajanja nekaterih usposabljanj, zlasti obveznih, ki so zaradi epidemije 

COVID-19 potekala preko enega izmed multimedijskih programov. Poleg tega so bila nekatera 

predavanja tudi objavljena na YouTube kanalu, kjer si je še vedno možno ogledati vse 

predstavitve. Nadaljevala se je tudi praksa, da so bila upravičencem posredovana gradiva v 

papirni obliki po pošti ter povabilo k ogledu predavanja v živo oziroma posnetka po 

usposabljanju na YouTube. Izkazalo se je, da so udeleženci zelo pozitivno sprejeli način 

usposabljanja preko medijev in je udeležba zelo dobra. Večdnevna usposabljanja s praktičnimi 

prikazi se še vedno izvajajo neposredno na terenu. Na obeh podukrepih izvedejo usposabljanja z 

javnih naročilom izbrani izvajalci s strokovnjaki - specialisti, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so 

določena z javnim naročilom. 

 

5.1.2. UKREP 2 - SLUŽBE ZA SVETOVANJE, SLUŽBE ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU KMETIJ 

IN SLUŽBE ZA ZAGOTAVLJANJE NADOMEŠČANJA NA KMETIJAH (M02) 

 

Na SRP se v okviru ukrepa M02 izvaja podukrep M02.1 - Podpora za pomoč pri uporabi storitev 

svetovanja. Predmet podukrepa je izvedba svetovalne storitve, ki je osredotočena zlasti na 

kmetijska gospodarstva z zagotavljanjem boljšega razumevanja vsebin na področjih dobrobiti 

živali, kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih 

plačil ter vsebin iz ekološkega kmetovanja. Upravičenci oziroma izvajalci svetovanj so subjekti, 

ki so izbrani za izvedbo individualnih svetovanj.  
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5.1.3. UKREP 3 - SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA (M03.1) 

 

Izvaja se podukrep M03.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti. Upravičenci do 

podpore so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS in so za 

določeno shemo oziroma za določen proizvod pridobili certifikat, ter pravna oseba, ki je 

pridobila certifikat vsaj za tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za 

določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti. Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z 

zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje 

proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna 

promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s 

tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja. V okviru tega podukrepa so proizvajalcem povrnjeni 

stroški nastali z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej 

in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. Na področju 

podukrepa M03.1 je bil v letu 2021 objavljen en javni razpis.  

 

5.1.4. 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 M04.1 -  

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrep M04.2 - Podpora za naložbe v 

predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in podukrep M04.3 - Podpora za 

naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in 

gozdarstva. Cilj podukrepa M04.1 je povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko 

učinkovitost kmetijskih gospodarstev. Podukrep M04.2 teži k izboljšanju konkurenčnosti 

živilskopredelovalne panoge, povečanju dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanju 

okoljske učinkovitosti živilskopredelovalnih obratov. Cilj podukrepa M04.3 je ureditev in 

izboljšanje kmetijske in gozdarske infrastrukture s ciljem boljšega upravljanja in gospodarjenja s 

kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Na področju podukrepa M04.1 je bilo v letu 2021 objavljenih 

sedem javnih razpisov, na področju podukrepa M04.2 pa eden.  Na podukrepu M04.3 je bilo v 

letu 2021 objavljenih pet javnih razpisov, in sicer dva javna razpisa za operacijo Izvedba 

agromelioracij na komasacijskih območjih, en javni razpis za operacijo Gradnja namakalnih 

sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, en javni razpis za operacijo Tehnološke 

posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom ter en javni razpis za 

operacijo Ureditev gozdne infrastrukture.   
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5.1.5. UKREP 6 - RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ (M06.1, M06.3, M06.4) 

 

V letu 2021 je SRP izvajal tri podukrepe v okviru ukrepa M06, in sicer: M06.1, M06.3 in M06.4. 

Namen podukrepa M06.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 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 kmetijsko gospodarstvo. Cilj 

podukrepa je prispevati k izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev na 

kmetiji in s tem k hitrejšemu strukturnemu prilagajanju tega sektorja, hkrati pa tudi k 

ustanavljanju novih delovnih mest in s tem k povečanju zaposlenosti v kmetijskem sektorju. Na 

področju podukrepa M06.1 je bil v letu 2021 objavljen en javni razpis. 

 

Podukrep M06.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij je namenjen 

razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD. Cilj podukrepa je 

ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje 

potenciala za pridelavo, predelavo oz. trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti 

ter ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti 

na podeželju, ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, 

preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na področju podukrepa M06.3 

je bil v letu 2021 objavljen en javni razpis. 

 

V okviru podukrepa M06.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 

se podpirajo naložbe v ureditev in vzdrževanje objektov ter v nakup, namestitev oziroma 

vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Za ta 

namen je bil v septembru 2021 objavljen 2. javni razpis za ta podukrep. 

 

5.1.6. UKREP 7 - OSNOVNE STORITVE IN OBNOVA VASI NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH 

(M07.3) 

 

V letu 2021 sta bila za podukrep M07.3 - Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z 

njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter 

zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo objavljena dva 

javna razpisa.  
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5.1.7. 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 M08.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter 

naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov in podukrep M08.6 - Podpora za naložbe v 

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

M08.4 je odpraviti škodo in obnoviti gozdove, poškodovane v naravni nesreči, urediti gozdne 

vlake. Cilj podukrepa M08.6 je intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi, profesionalizacija dela v 

gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in dodajanje vrednosti 

gozdarskim proizvodom.   

 

Na področju podukrepa M08.4 sta bila v letu 2021 objavljena dva odprta javna razpisa in sicer en 

javni razpis za operacijo Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter en javni razpis 

za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, za katera je v letu 

2021 potekal vnos vlog ter sprotna obravnava le teh do porabe razpisanih sredstev. 

  

Na področju podukrepa M08.6 sta bila v letu 2021 objavljena dva javna razpisa: eden za 

operacijo Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa in eden za 

operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. 

 

5.1.8. 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. Podpora se na 

podlagi poslovnega načrta dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči skupinam in 

organizacijam proizvajalcev v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih. 

Upravičenci v okviru tega ukrepa so na novo ustanovljene skupine in organizacije proizvajalcev, 

ki so pravne osebe in izpolnjujejo pogoje za mikro, mala in srednja podjetja. Ustanovljene 

morajo biti za področje kmetijstva oziroma gozdarstva ter biti uradno priznane s strani MKGP. 

Ukrep se izvaja v okviru podukrepa 9.1 - Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju. V letu 2021 je bil objavljen že 4. javni razpis za ta podukrep. 
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5.1.9. UKREP M10 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA (M10.2)  

 

V okviru ukrepa M10 se je v letu 2021 na SRP izvajal podukrep M10.2 - Podpora za ohranjanje, 

trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu. S tem 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). Uspešno se je izvedel prvi del monitoringa genskih virov, v celoti pa je 

zaključena priprava priročnikov za spremljanje genskega materiala v Sloveniji. Izvedeni projekti 

so bili uspešno predstavljeni vsem zainteresiranim, pa tudi na sejmu v Gornji Radgoni. 

 

5.1.10. 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 podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi je akterjem na podeželskih območjih 

omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti 

soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti. Ukrep se izvaja v okviru štirih podukrepov, in 

sicer: podukrep M16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, 

procesov in tehnologij, izvaja se v obliki pilotnih in EIP projektov; podukrep M16.4 - 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 lokalnih trgov; podukrep M16.5 - Podpora za 

skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope 

k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, izvaja se v obliki pilotnih in EIP projektov; 

podukrep M16.9 - 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 2021 so bili objavljeni štirje javni razpisi, na vsakem 

izmed zgoraj naštetih podukrepov po eden. 

 

5.1.11. UKREP 19 - PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER (LOKALNI 

RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST) (M19.1, M19.2, M19.3, M19.4)  

 

Namen ukrepa je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po 

pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, 

predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno 
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načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne 

demokracije.  

 

Cilj je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, 

zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj 

prispevati tudi k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih 

elementov. Ukrep se izvaja v okviru štirih podukrepov, in sicer: podukrep M19.1 - Pripravljalna 

podpora, podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost, podukrep M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske 

skupine in podukrep M19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije.  

 

5.1.12. UKREP TEHNIČNA POMOČ EKSRP 

 

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.  

 

5.2. UKREPI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA    

POMORSTVO IN RIBIŠTVO ZA OBDOBJE 2014 – 2020 

 

V letu 2021 so se v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva izvajali spodaj našteti ukrepi. 

Javni razpisi, ki so objavljeni v okviru teh ukrepov, so delno odprtega tipa, kar pomeni, da se 

javni razpisi odprejo do porabe sredstev oziroma do zaprtja javnega razpisa, pri čemer se v 

javnih razpisih določijo presečni datumi in višine sredstev, ki se v nekem presečnem obdobju 

lahko dodelijo. 

 

5.2.1. RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA 

(R1_I.23) 

 

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. 
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5.2.2. PRODUKTIVNE NALOŽBE V OKOLJSKO akvakulturo (R2_II.3) 

 

V okviru ukrepa se podpirajo operacije, katerih predmet so naložbe v obrate okoljske 

akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od ciljev: naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje 

pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov; naložbe, ki bistveno zmanjšajo 

vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem 

količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti 

izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali spodbujanje akvakulture 

v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, 

kar čim bolj zniža porabo vode. 

 

5.2.3. AKVAKULTURA, KI ZAGOTAVLJA OKOLJSKE STORITVE (R2_II.10) 

 

Predmet podpore je izplačevanje nadomestil za izvajanje operacij, ki so namenjene spodbudam 

za okoljske storitve, ki jih lahko zagotavlja akvakultura, in sicer za metode akvakulture, ki so 

združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje 

in so določene v Programu upravljanja območij NATURA 2000.  

 

5.2.4. PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO (R2_II.2) 

 

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. 

 

5.2.5. PREDELAVA RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE (R5_IV.4) 

 

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. Naložbe podpirajo 

predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo, vendar ne morejo biti namenjene prehrani ljudi. Nanašajo 

se na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave, na 
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predelavo iz ekološke akvakulture, ki bodo omogočile nove ali izboljšane proizvode, nove ali 

izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme. 

 

5.2.6. PREHOD NA OKOLJSKO RAVNANJE IN PRESOJO TER EKOLOŠKA AKVAKULTURA 

(R2_II.9) 

 

Ukrep podpira prehod s konvencionalnih metod akvakulture na ekološko akvakulturo.  

 

5.2.7. INOVACIJE V AKVAKULTURI (R2_II.1)  

 

Ukrep podpira operacije, katerih cilj je razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega 

znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje 

moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu 

počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje; razvijanje ali uvajanje novih vrst 

akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali 

izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov 

ali proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.  

 

5.2.8. ZDRAVJE IN VARNOST (R2_I.8) 

 

Predmet podpore je izvajanje operacij za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in 

delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila oziroma opremo za posameznike, če 

te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava. 

 

5.2.9. UKREP TEHNIČNA POMOČ ESPR 

 

V okviru tehnične pomoči se lahko podpirajo aktivnosti za pripravo, upravljanje, spremljanje, 

vrednotenje, obveščanje in komuniciranje glede izvajanja ukrepov.  
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5.3. PODATKI O ODOBRENIH VLOGAH V LETU 2021 

 

5.3.1. ODOBRENE VLOGE PO POSAMEZNIH UKREPIH PRP 2014 - 2020 IN OP ESPR 2014 – 

2020 

 

V letu 2021 je bilo skupno odobrenih 1.794 vlog v skupni vrednosti 109,85 mio EUR. 

 

Ukrepi - izdane 
odločbe/sklepi in 
odobrena sredstva 

REALIZIRANO 2020 REALIZIRANO 2021 

UKREP 

ŠT. 
IZDANIH 
ODLOČB 

IN 
SKLEPOV 

ŠT. 
POZITIVNIH 

ODLOČB 
ZNESEK (€) 

ŠT. 
IZDANIH 
ODLOČB 

IN 
SKLEPOV 

ŠT. 
POZITIVNIH 

ODLOČB 
ZNESEK (€) 

UKREPI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 

Podpora za novo 
sodelovanje v shemah 
kakovosti - M03.1 

110 88 210.630,02 54 46 80.876,30 

Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva 
- M04.1 

127 97 9.446.937,59 474 245 41.161.678,10 

Podpora za naložbe v 
predelavo/trženje/in/ali 
razvoj kmetijskih 
proizvodov - M04.2 

133 79 14.961.274,90 187 63 19.790.539,22 

Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, 
povezane z razvojem, 
posodabljanjem ali 
prilagoditvijo 
kmetijstva in 
gozdarstva - M04.3 

158 152 3.074.569,59 202 179 2.834.983,16 

Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade 
kmete - M06.1 

291 268 9.472.800,00 233 220 7.708.800,00 

Pomoč za zagon 
dejavnosti, namenjene 
razvoju majhnih kmetij  
- M06.3 

3.482 3.440 17.200.000,00 0 0 0 

Podpora za naložbe v  
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 
– M06.4 

0 0 0 253 127 14.980.409,68 

Podpora za 
širokopasovno 
infrastrukturo– M07.3 

2 2 
 

5.981.182,83 
 

2 2 2.177.600,00 

Podpora za odpravo 
škode v gozdovih zaradi 
gozdnih požarov ter 
naravnih nesreč in 

292 269 2.596.019,97 749 628 3.766.303,16 



 

37 

katastrofičnim 
dogodkov - M08.4 

Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije 
ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje 
gozdnih proizvodov - 
M08.6 

644 237 7.826.800,61 75 67 2.501.716,00 

Ustanovitev skupin in 
organizacij 
proizvajalcev - M09.1 

10 10 1.186.974,79 7 7 653.625,24 

Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, 
praks, procesov in 
tehnologij - M16.2 

13 6 1.543.131,61 0 0 0 

Podpora za 
vzpostavitev in razvoj 
kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov - 
M16.4 

15 12 739.992,8 0 0 0 

Podpora za ukrepanje 
za blažitev podnebnih 
sprememb ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam - M16.5 

43 21 2.531.861,18 0 0 0 

Podpora za 
diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti - 
M16.9 

0 0 0,00 0 0 0 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru 
strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost - M19.2  

159 153 7.306.121,36 191 189 9.288.272,78 

Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske 
skupine - M19.3 

132 49 4.136.249,20 0 0 0 

UKREPI OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ RIBIŠTVA 2014-2020 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru 
strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost - M19.2 

13 13 1.397.756,20 8 8 1.112.372,04 

Ribiška pristanišča, 
mesta iztovarjanja, 
prodajne dvorane in 
zavetja – I.23 

1 1 2.140.000,00 0 0 0 

Produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo – 
II.2 

3 3 431.503,24 6 4 346.006,00 
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Predelava ribiških 
proizvodov in 
proizvodov iz 
akvakulture – IV.4 

2 2 178.917,95 2 2 2.917.866,24 

Produktivne naložbe v 
okoljsko akvakulturo – 
II.3 

0 0 0 2 2 395.204,43 

Akvakultura, ki 
zagotavlja okoljske 
storitve  - II.10 

2 2 44.100,00 2 1 10.500,00 

Zdravje in varnost  -I.8 0 0 0 7 4 124.307,90 

SKUPAJ 5.632 4.904 92.406.823,79 2.454 1.794 109.851.060,25 

Tabela 5: Število izdanih odločb (in sklepov) ter višina odobrenih sredstev v letih 2020 in 2021 

 
 

 

 

 

Graf 3: Število izdanih odločb o pravici do sredstev po ukrepih v letu 2021 
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Graf 4: Višina odobrenih sredstev po ukrepih v letu 2021 

 

5.4. PODATKI O IZPLAČILIH V  LETU 2021 PO POSAMEZNIH UKREPIH PRP 2014 -    

2020 IN OP ESPR 2014 – 2020 

 

V letu 2021 je SRP zaključil z obdelavo 5.660 zahtevkov za izplačilo sredstev in izplačal 65,58 

mio EUR sredstev.  

 

 
REALIZIRANO 2020 REALIZIRANO 2021 

UKREP 
ŠT. ZAHTEVKOV 

/RAČUNOV 
ZNESEK (€) 

ŠT. 
ZAHTEVKOV/ 

RAČUNOV 
ZNESEK (€) 

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 

Podpora za dejavnosti 
poklicnega 
usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti 
- M01 

13 699.558,33 11 466.831,01 

Podpora za pomoč pri 
uporabi storitev 
svetovanja - M02.1 

9 436.806,96 6 505.069,65 

Podpora za novo 
sodelovanje v shemah 
kakovosti - M03.1 

118 520.748,69 204 531.613,79 

Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva 
-M04.1 

199 10.843.716,05 124 11.565.554,39 

Podpora za naložbe v 
predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih 
proizvodov - M04.2 

91 8.588.259,75 61 6.329.889,74 

M04.1

[]
M04.3

M06.1

M06.4

M07.3

M08.4

M08.6

M09.1 M19.2

M19.2_ESPR IV.4
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Podpora za naložbe v 
infrastrukturo, 
povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali 
prilagoditvijo kmetijstva 
in gozdarstva - M04.3 

148 7.302.502,52 146 6.290.570,36 

Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade 
kmete - M06.1 

397 6.231.684,34 487 8.088.501,00 

Pomoč za zagon 
dejavnosti namenjen 
razvoju majhnih kmetij 
- M06.3 

0 0 3.763 5.559.075,32 

Podpora za naložbe v  
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti 
– M06.4 

0 0 10 866.005,48 

Podpora za naložbe v 
gozdarske tehnologije 
ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje 
gozdnih proizvodov - 
M08.6 

71 2.772.612,48 139 3.822.377,93 

Ustanovitev skupin in 
organizacij proizvajalcev 
- M09.1 

10 221.382,10 17 515.474,57 

Podpora za ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj 
genskih virov v 
kmetijstvu – M10.2 

1 78.343,20 1 88.465,82 

Podpora za pilotne 
projekte ter za razvoj 
novih proizvodov, praks, 
procesov in tehnologij - 
M16.2 

16 640.770,10 65 2.609.070,63 

Podpora za vzpostavitev 
in razvoj kratkih 
dobavnih verig in 
lokalnih trgov - M16.4 

7 163.925,50 10 204.776,76 

Podpora za ukrepanje 
za blažitev podnebnih 
sprememb ter za 
skupne pristope k 
okoljskim projektom in 
stalnim okoljskim 
praksam - M16.5 

16 567.008,50 29 998.705,61 

Podpora za 
diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti - 
M16.9 

12 179.282,80 25 528.501,71 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru 
strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost - M19.2 

199 6.140.358,00 199 6.861.484,98 

Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine 
M19.3 

55 1.637.380,00 41 1.471.915,01 
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Podpora za tekoče 
stroške in stroške 
animacije - M19.4 

99 2.425.818,00 65 1.557.597,94 

TEHNIČNA POMOČ  186 1.333.593,30 149 1.122.487,92 

OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ RIBIŠTVA 2014-2020 

Podpora za izvajanje 
operacij v okviru 
strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost -M19.2 

24 1.309.514,00 27 1.900.302,81 

Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine 
M19.3 

3 59.345,45 1 11.575,27 

Podpora za tekoče 
stroške in stroške 
animacije - M19.4 

4 182.611,40 4 148.662,15 

UKREPI RAZVOJA 
RIBIŠTVA  

6 356.079,30 19 2.481.311,73 

TEHNIČNA POMOČ  57 66.878,53 57 51.616,35 

SKUPAJ 1.742 52.856.687,70 5.660 64.577.437,93 

Tabela 6: Število izplačanih zahtevkov in višina izplačanih sredstev v letih 2020 in 2021 

 

   

 

 

 

Graf 5: Število izplačanih zahtevkov/računov v letu 2021 
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Graf 6: Znesek izplačanih zahtevkov po ukrepih v letu 2021 

 

V letu 2021 so v SRP obravnavali tudi 2.282 prošenj za spremembo obveznosti (vsebinske 

spremembe projektov in spremembo dinamike vlaganja zahtevkov) ter prošenj za uveljavljanje 

višje sile. 

UKREP ŠTEVILO OBDELANIH PROŠENJ 

M03.1 15 

M04.1 115 

M04.2 78 

M04.3 16 

M06.1 151 

M06.3 1.520 

M06.4 20 

M08.4 0 

M08.6 58 

M16.2 22 

M16.4 6 

M16.5 13 

M16.9 18 

M19.3_EKSRP 36 

M19.2_EKSRP 172 

Ukrepi OP ESPR 13 

M19.2_ESPR 29 

SKUPAJ 2.282 

Tabela 7: Število obdelanih prošenj za spremembe v letu 2021 po ukrepih 
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5.5. OCENA DELA SEKTORJA ZA RAZVOJ PODEŽELJA V LETU 2021 

 

Delo SRP je v letu 2021 zaznamovalo podaljšanje izvajanja programskega obdobja 2014-2020 za 

dve leti ter dodelitev dodatnih sredstev na nekatere ukrepe, kar je imelo posledice na objavo 

dodatnih javnih razpisov.  

 

Tako kot leto 2020, je tudi leto 2021 zaznamovala epidemija COVID-19. Posledice epidemije so 

se kazale na različnih področjih:  

- veliko število vloženih prošenj za spremembo obveznosti (npr. upravičenci niso mogli 

dokončati zastavljenih naložb v času, ki so ga načrtovali, zaradi omejitev poslovanja in 

manjših prihodkov iz poslovanja niso bili sposobni realizirati naložb v predvidenem 

obsegu); 

- manjše število vloženih zahtevkov za izplačilo sredstev (glede na odobrene naložbe smo 

načrtovali večje število prejetih naložbenih zahtevkov); 

- podaljševanje rokov za dopolnitev in razjasnitev vlog in zahtevkov; 

- uslužbenci SRP velik del nalog opravili od doma (delo je potekalo nemoteno, 

produktivnost je bila celo večja, zahtevane so bile prilagoditve v načinu dodeljevanja in 

spremljanja dela). 

 

V letu 2021 smo realizirali večino zastavljenih ciljev iz letnega načrta. Na področju razvoja 

aplikacij smo se že vključili v postopke razvoja/nadgradenj aplikacij za novo programsko 

obdobje (priprava specifikacij za vzpostavitev nove aplikacije za vnos vlog). Poseben izziv za SRP 

je predstavljal zaključek triletnega obdobja za izvedbo poslovnega načrta na 1. javnem razpisu 

na podukrepu M06.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, ko smo v 

obravnavo prejeli kar 3.821 zahtevkov za izplačilo drugega obroka podpore.  

 

V letu 2021 smo na SRP odobrili 1.794 vlog v vrednosti kar 109,85 mio EUR. Obdelali smo 5.660 

zahtevkov za izplačilo sredstev ter izplačali 64,58 mio EUR. Obdelali smo tudi 2.282 prošenj za 

spremembo obveznosti, kar je največ v zadnjih treh letih.  

 

SRP se je v letu 2021 vključil v pripravo intervencij vključenih v Strateški načrt 2023-2027. S strani 

MKGP, smo dobili v pregled besedila intervencij, ki smo jih pokomentirali predvsem z vidika 

izvedljivosti in preverljivosti. Večjo intenzivnost dela, povezanega s pripravami na novo 

programsko obdobje, načrtujemo v letu 2022, ko se bo začelo pripravljati pravne podlage za 

izvajanje posameznih intervencij.   
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6. SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE (SKT) 

 

SKT je razdeljen na dva oddelka: Oddelek za tržne ukrepe in Oddelek za intervencijske ukrepe. V 

oddelku za tržne ukrepe se izvajajo evropski ukrepi: Zunanje trgovinski ukrepi, ukrepi šolske 

prehrane - Šolska shema, ukrepi promocije: Informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo 

promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Navedeni ukrepi so delno ali v celoti 

financirani iz evropskih sredstev. 

 

V oddelku se poleg evropskih ukrepov izvajajo tudi nacionalni ukrepi: Podpora strokovnim 

prireditvam, stanovskemu in interesnemu združenju (nevladne organizacije - društva), 

Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, 

Poročilni sistem v okviru katerega se izvaja Tržno-informacijski sistem (poročanje preko 

aplikacije ISAMM) in Mlečne evidence ter Tradicionalni slovenski zajtrk. Na področju državnih 

pomoči (v okviru shem – kmetijski de minimis pomoč) se izvajajo ukrepi Finančna pomoč za 

nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi požara/strele, finančna pomoč zaradi 

nezmožnosti za delo/invalidnost. Po shemi de minimis smo izvedli tudi finančno pomoč pri reji 

prašičev v letu 2020 in 2021. Prav tako smo zaključili ukrep preprečevanje širjenja in zatiranje 

viroidnih zakrnelosti hmelja za obdobje 2019–2021. Navedeni ukrepi so v celoti financirani iz SLO 

sredstev. 

 

Na oddelku se izvajajo tudi ukrepi, ki so bili posledica izpada dohodka zaradi epidemije COVID-

19: Finančna pomoč zaradi izpada dohodka pri reji drobnice (ukrep se je izvajal dva krat in sicer 

v letu 2020 in v letu 2021), Finančna pomoč zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk in 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka pri reji prašičev. Navedeni ukrepi so v celoti financirani 

iz SLO sredstev. 

 

V Oddelku za intervencijske ukrepe, se izvajajo ukrepi Nacionalnega podpornega programa v 

vinskem sektorju, sem spadajo: Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, 

Podpora DČ za obveščanje o odgovornem pitju vina, Promocija vina na trgih tretjih držav, Zelena 

trgatev, Krizna destilacija vina, Krizno skladiščenje vina in Čebelarski ukrepi. Čebelarski ukrepi 

se delijo na šest sklopov ukrepov: Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, 

Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze, Racionalizacija sezonske selitve panjev, 

Podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov in Podpora pri obnovi čebeljega fonda ter 

sodelovanje s specializiranimi organi. Na oddelku se še izvajajo ukrepi naravnih nesreč (pozeba, 

suša, odprava posledic zaradi neugodnih vremenskih razmer - toča, itd.), ukrep Odprava 

zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Promocija vina na ciljnih trgih po shemi de minimis pomoči 
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in ukrepi, ki so posledica izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19: Finančna pomoč zaradi 

izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19, Finančna pomoč zaradi 

izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 in Finančna pomoč zaradi izpada 

dohodka nosilcem dopolnilni dejavnosti zaradi epidemije COVID-19, ki se je izvajala dvakrat in 

sicer za različni obdobji.  Dodatno se izvaja ukrep Finančne pomoči za nadomestilo škode v 

čebelarstvu v letu 2021 po shemi de minimis.  

 

Ukrepi, ki se izvajajo v sektorju so zelo raznoliki: evropski, ki so v celoti ali delno sofinancirani s 

strani EU in nacionalni, ki so v celoti financirani s strani slovenskega proračuna. 

 

Vsak ukrep, ki se izvaja v SKT je natančno definiran v evropskih in nacionalnih uredbah. Prav 

tako je za vsak ukrep pripravljen priročnik, ki predpisuje postopek dela na podlagi dotične 

zakonodaje. Notranje kontrole se izvajajo v skladu z akreditacijsko dokumentacijo. Pri 

kontrolnih postopkih se dosledno upošteva ključne in pomožne kontrole, ki jih redno 

posodabljamo.  Redno se izvajajo tudi vodstvene kontrole pred in po izplačilu (izbranih zadev s 

strani vodje SKT in vodij oddelkov). 

 

Poleg rednih in izrednih ukrepov, ki jih izvajamo, smo v obdobju reform. Reforma se še vedno 

izvaja na področju zunanje trgovinskih ukrepov (predvsem na področju tarifnih kvot).  

 

EK pripravlja novo uredbo SUT, prav tako se pripravlja nova SKP (2023-2027), s katero določeni 

ukrepi s področja SKT prehajajo pod strateški načrt.  

 

Spremembe predstavljajo za sektor dodatno delo, pridobitev dodatnih znanj in zahtevajo 

prilagoditve obstoječih postopkov, kar pa predstavlja za sektor dodaten izziv. 

 

6.1. ODDELEK ZA TRŽNE UKREPE   

 

6.1.1. INFORMIRANJE IN PROMOCIJA KMETIJSKIH PROIZVODOV NA NOTRANJEM TRGU 

EU IN V TRETJIH DRŽAVAH  

 

Namen tega ukrepa 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 
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kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave 

ali predelave v RS.  

 

Skupaj smo na tem ukrepu izplačali sredstva v višini 561.095,22 EUR (EU sredstev). 

Programi oddani na javni razpis 2017, 2018, 2019, 2020 izvedba v letu 2021: 

 program 2017:   izplačan 3. zahtevek v višini 169.173,68 EUR; 

 program 2019:  sta bila izplačana 2 zahtevka in sicer GIZ mesne ind. Slovenije, Propas 19 

(promocija izdelkov iz svinjskega mesa v Srbiji) v višini 216.207,77 EUR in GIZ Kranjska 

klobasa, KK iz EU 19 v višini 175.713,77 EUR; 

 program 2020: oddanih je bilo 8 programov, 1 program je bil potrjen (Local flavours II – 

Prekmurske dobrote, upravičenca Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, 

10.3.2021 je bil podpisan Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev; 

 program 2021: Iz Sklepa komisije, ki smo ga prejeli 3.12.2021 izhaja, da je bilo vloženih 5 

predlogov programov za SLO, od tega je 4 programi zavrnjeni (zaradi nezadostne višine 

sredstev na voljo za sofinanciranje) in 1 program na rezervnem seznamu (Bučno olje – 

Skupina vrtovi Panonski). Slovenija nima potrjenih novih programov iz javnega razpisa 

za leto 2021; 

 

6.1.2. UKREP ŠOLSKA SHEMA 

 

Na področju šolske prehrane, sta se tudi v letu 2021 izvajala ukrepa Šolska shema in 

Tradicionalni slovenski zajtrk (bil je nadomestni, ker le-ta zaradi epidemije ni bil izveden v letu 

2020) kot tudi priprava na izvedbo rednega Tradicionalnega slovenskega zajtrka (19 novembra v 

letu 2021), ki smo ga zaključili letos januarja. 

 

Namen tega ukrepa je doseganje zelo kompleksnih učinkov: ustreznejše vrednotenje uživanja 

sadja in zelenjave pri mladih potrošnikih, s čimer bi povečali porabo teh skupin živil v 

prihodnosti; zagotavljanje višje ravni 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 za šolsko leto 2020/2021 se je vključilo 444 

šol (s skupno 183.124 vpisanih učencev). Vse šole so se prijavile za izvajanje sheme sadja in 

zelenjave, od teh pa 229 (87.098 učencev) pa je poleg tega izbralo še shemo mleka in mlečnih 

izdelkov. V shemi je z vsaj enim zahtevkom za izplačilo sodelovalo 432 šol.  
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Za izvajanje ukrepa je bilo v 2020/2021 v proračunu EU zagotovljenih: za shemo sadja in 

zelenjave 701.580 EUR podpore, za shemo mleka in mlečnih izdelkov pa 359.649 EUR podpore, 

iz slovenskega proračuna pa je bilo zagotovljenih 317.614 EUR,  dodatno pa je bilo v slovenskem 

proračunu zagotovljeno še 115.157 EUR za povračilo davka na dodano vrednost. 

Dodeljena pomoč na učenca je znašala 5,46 EUR za shemo sadja in zelenjave in 3,5 EUR za 

shemo mleka in mlečnih izdelkov. 

 

S 1.272 odločbami je bilo skupaj izplačano 1.263.089,70 EUR . Glede na odobrena sredstva znaša 

izkoristek izplačanih sredstev: 87,0 %, za shemo sadja in zelenjave 90,8 % za shemo mleka in 

mlečnih izdelkov pa 74,6 %. Nekoliko slabši izkoristek  izplačanih sredstev  gre pripisati 

delnemu  zaprtju šol zaradi epidemije COVID-19. 

 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo razdeljenih 425,8 ton svežega S&Z in 4,5 ton predelanega S&Z 

(kislo zelje, repa, suho sadje) ter 165,7 tone mleka in 35,3 tone mlečnih izdelkov. 

 

Izvedeni so bili tudi sistemsko organizirani spremljevalni ukrepi v CŠOD: izplačilo za projektne 

vsebine v okviru šole v naravi v višini 20.636,23  EUR (brez DDV), izplačilo za izdelavo e-

priročnika za učitelje o S&Z v višini 4.300 EUR (brez DDV) ter izplačilo za povrnitev stroškov 

izvajanja (enoletnega) spremljanja in vrednotenja učinkov sheme je v letu 2020/2021 v višini 

3.980 EUR. V letu 2020/2021 stroškov vzdrževanja spletne strani ni bilo. 

 

Za šolsko leto 2021/2022 je na ukrepu v proračunskem letu planirano skupaj 1.487.900 EUR. 

Višina pomoči na otroka znaša:  

- za šolsko sadje in zelenjavo: 5,58 EUR 

- za šolsko mleko: 3,5 EUR/otroka 

- prijavljenih je skupaj 430 šol (179.404 učencev), od tega 228 šol (85.997 učencev) tudi v 

mlečno shemo. 

 

6.1.3. UKREP TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Leta 2018 smo od MKGP prevzeli izvedbo ukrepa Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki ga že 

tretje leto izvajamo popolnoma aplikativno (prejem vloge in prilog ter izdaja odločbe). Vlagatelji 

oddajajo vloge elektronsko z e-podpisom. Ukrep se izvaja v aplikaciji SKT-Tržni ukrepi. Slovenski 

zajtrk se izvede vsako leto tretji petek v novembru. V letošnjem letu smo izvedli nadomestni 

TSZ, ki je bil 11. junij 2021. Nadomestni zato, ker ga v letu 2020 zaradi COVID-19 situacije ni bilo. 

TSZ vsebuje naslednja živila: med, mleko, maslo, kruh, jabolka (slovensko poreklo in pridelano v 
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SLO). Upravičenci so osnovne šole, vrtci in zavodi za otroke s posebnimi potrebami. V letu 2021 

smo za povračilo sredstev prejeli 305 vlog. Izdali smo 305 odločb ter izplačali sredstva v višini 

77.065,56 EUR. Razlog za tako nizko zanimanje je bila situacija COVID-19, ki je povzročila 

manjše število prisotnih otrok v šolah, vrtcih in zavodih, posledično tudi odsotnost pristojnih 

kadrov za oddajo vlog. 

 

Prav tako smo v letu 2021 pričeli z aktivnostmi izvajanja rednega TSZ, ki je bil 19. novembra 2021. 

V ta namen je bilo zagotovljenih 141.000 EUR sredstev. Vlaganje elektronskih vlog je bilo možno 

od 4.-20. decembra 2021 preko naše spletne aplikacije Tržni ukrepi. Novost v letošnjem letu je 

višji znesek pavšalnega nadomestila in sicer 0,63 EUR/upravičenca (do sedaj je bilo 0,52 

EUR/upravičenca).  Prejeli smo 467 vlog. Opravili smo 2% administrativno kontrolo (pregled 

računov, dobavnic in dokazil glede slovenskega porekla živil). Dne 28.1.2022 smo izdali odločbe 

za izplačilo v višini 140.693,49 EUR. Plačilo smo izvedli 31.1.2022. Upravičenih je bilo 223.323 

število otrok/učencev.    

 

6.1.4. UKREP SOFINANCIRANJE ZAVAROVALNIH PREMIJ ZA ZAVAROVANJE KMETIJSKE 

PROIZVODNJE IN RIBIŠTVA  

 

Ukrep 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. Namenjen je upravičencem – kmetijska 

gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo, v njihovem imenu pa sofinanciran delež, 

uveljavljajo zavarovalnice. Gre za sistem vlaganja »zbirnih zahtevkov«. V obdobju od 1.1.2021 do 

31.12.2021 smo izdali 93 zbirnih odločb (za 6.756 zavarovalnih pogodb) in izplačali znesek v višini 

6.188.421,72 EUR. Izdali smo 93 pozitivnih zbirnih odločb in od teh 7 delno zavrnilnih zbirnih 

odločb (neizpolnjevanje pogojev MSP, likvidnost). 

 

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

kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni, je bilo 36%, medtem ko je bilo za zavarovanje 

posevkov, nasadov in plodov sklenjenih pogodb kar 64%. Pri izplačilu deleža sofinancirane 

premije pa je ravno obratno. Delež sofinanciranega dela zavarovalne premije za zavarovanje 

posevkov nasadov in plodov, za katere so se izplačala sredstva je 90% (lani 93,33%) in 

izplačanih sredstev za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pa 10% (lani 6,66%). 

Novosti v letošnjem letu sta zelo visoka in zanimiva stopnja sofinanciranja in sicer 55% tako za 

zavarovanje posevkov, nasadov in plodov kot tudi za zavarovanje živali na kmetijskem 

gospodarstvu ter rib. Druga novost na tem ukrepu je zavarovanje škode proizvodnih sredstvih 
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nasadov, na konstrukcijah in kritinah rastlinjakov ter konstrukcijah (žičnicah) hmeljišč ter 

konstrukcijah in mrežah proti toči v intenzivnih sadovnjakih in vinogradih. 

 

Skladno z Zdoh-2, smo obračunali in izplačali sofinanciran del premije, znižan za akontacijo 

dohodnine za posameznega upravičenca državne pomoči in le-to nakazali na FURS v višini 

343.205,39 EUR. V skladu z 374. členom Zakona o davčnem postopku smo dolžni pošiljati in 

obveščati upravičenca (fizične in pravne osebe, ki so sklenile zavarovalno pogodbo) o 

odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju. V ta namen smo poslali 2.331 obvestil oz. 

dopisov o višini obračunane dohodnine. 

 

6.1.5. UKREPI »DE MINIMIS« (KMETIJSKI DE MINIMIS) 

 

V letu 2021 smo izvedli v sklopu državnih pomoči tudi ukrepe »de minimis« (kmetijski de 

minimisi), katere na rok poročamo na MKGP/Sektor za  spremljanje državnih pomoči: 

 Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem 

gospodarstvu. Novost v letošnjem letu je bila elektronska oddaja vloge v aplikacijo SKT 

»tržni ukrepi«. Predvidena sredstva za izplačilo za leto 2021 so bila namenjena v višini 

100.000 EUR. Na podlagi JR smo prejeli  skupno 71 vlog, od tega smo izdali 53 pozitivnih 

odločb, 11 negativnih odločb, 1 sklep o zavržbi zaradi neustrezne vložitve vloge in 6 

umikov vlog. Od 53 pozitivnih odločb je bilo namenjeno: 40 odločb za nezmožnost za 

delo, 10 odločb za smrt in 3 odločbe za invalidnost. Skupno smo izplačali   sredstva v 

višini 77.256,80EUR. 

  Pomoč ob nepredvidljivih dogodkih: v kmetijstvu zaradi požara ali strele: prispeli 2 vlogi  

od tega smo 1 vlogo izplačali v celoti v višini 7.500 EUR, za 1 vlogo smo izdali negativno 

odločbo); novost v letošnjem letu na tem ukrepu  je elektronsko vlaganje vlog in prilog 

(preko aplikacije SKT »tržni ukrepi«). Planirana sredstva so bila v višini 15.000 EUR. 

  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 registrirani in delujejo na celotnem 

območju RS. Financira se tudi delovanje ostalih nevladnih in neprofitnih oblik 

sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom. Za javni 

razpis je namenjena višina sredstev za vse 3 ukrepe 355.000 EUR. Prejeli smo 38 vlog za 

odobritev sredstev, izdali smo 34 pozitivnih odločb o odobritvi sredstev, 3  negativnih ter 

1 sklep o zavržbi.  V roku, določenem v odločbi za odobritev sredstev, smo prejeli 33 

zahtevkov. Skupno smo izplačali sredstva v višini 333.495,68 EUR (od tega za 2 ukrep: 



 

50 

38.477,38 EUR, 3 ukrep: 289.608,30 EUR in 4 ukrep: 5.410 EUR). Ukrep je dvostopenjski, 

letos en upravičenec na Agencijo ni posredoval zahtevka.  

 

6.1.6. FINANČNO NADOMESTILO PRI REJI DROBNICE ZARADI EPIDEMIJE COVD-19 

 

Na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (za obdobje 1.10.2020 do 31.1.2021), smo 

upravičencem na podlagi uradnih evidenc posredovali informativne odločbe.  Finančno 

nadomestilo se je izplačalo nosilcem kmetijskega gospodarstva, zaradi zmanjšanega odkupa 

ovčjega in kozjega mesa in motenj na trgu, ki so povezane s prekinitvijo odkupnih poti, še 

posebej v gostinstvu ter zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih razmer mesa ter s tem 

povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje 

drobnice utrpel več kot 20% izpad dohodka. 

 

Za izvedbo ukrepa je bilo predvideno 820.000 EUR sredstev. Izdali smo 2.766 informativnih 

odločb, od tega 2.625 pozitivnih informativnih odločb ter 141 informativnih odločb brez višine 

izplačila (zaradi že prejete višine MTD). Nadomestilo je bilo izplačano za 71.002 živali. Skupaj z 

že odobrenimi pritožbami smo izplačali 713.569,45 EUR. Na ukrepu smo reševali 4 pritožbe (2 

pozitivno rešeni – število živali in 2 zavrnilni na račun že prejetega MTD). 

 

6.1.7. FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK 

ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 

 

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije Covid-19 

smo na podlagi Odloka, dodelili pomoč pridelovalcem jabolk, ki so imeli na dan 16. oktobra 

2020 v RKG vpisanih najmanj od vključno 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane (šifra 

kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablane. Predpisane pogoje je izpolnjevalo 

470 pridelovalcev jablan, ki so jim bile 6. aprila 2021 izdane informativne odločbe z odobrenimi 

sredstvi v skupni višini 3.676.649,03 EUR, ki so bila izplačana 14.5.2021. 452 kmetijskim 

gospodarstvom smo izdali pozitivne informativne odločbe za preostalih 18 pa smo ugotovili, da 

so prejeli višja sredstva že iz naslova MTD, zato jim sredstva iz naslova finančne pomoči jabolk 

nismo izplačali. Skupna površina je znašala 2.012,90 ha. V mesecih januar-marec 2022 bo 

potekala notranja revizija ukrepa. 
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6.1.8. FINANČNO NADOMESTILO PRI REJI PRAŠIČEV ZARADI POSLEDIC DRUGEGA VALA 

EPIDEMIJE COVID-19 

 

Na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu pri reja prašičev zaradi posledic drugega vala 

epidemije COVID-19 (za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021) smo na podlagi 

Odloka finančno nadomestilo dodelili zaradi izpada dohodka pri reji prašičev in zmanjšanega 

odkupa prašičjega mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih. 

Dohodek se je od novembra 2020 do januarja 2021 v primerjavi s povprečjem obdobja zadnjih 

treh let zmanjšal za več kot 30%. Na podlagi pridobljenih podatkov Uprave za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, po stanju na dan 1. februarja 2021 smo prejeli podatke o stanju 

živali za 559 kmetijskih gospodarstev, ki so bili potencialni upravičenci za izplačilo finančnega 

nadomestila. Predpisane pogoje je izpolnjevalo 528 prašičerejcev, katerim so bile 25. maja 2021 

izdane informativne odločbe z odobrenimi sredstvi v skupni višini 3.278.968,85,EUR, katera so 

bila izplačana 30.6.2021. Od 528 informativnih odločb, smo izdali 12 informativnih odločb z 

zneskom pomoči 0,00 EUR na račun že prejetega in obračunanega MTD-ja. Nadomestilo je bilo 

izplačano za 4.932 GVŽ plemenskih prašičev in 13.049 GVŽ prašičev pitancev. Ukrep je podvržen 

obračunu akontacije dohodnine, za katerega smo sredstva v višini 194.518,66 EUR odvedli za 

upravičenca na FURS. 

 

6.1.9. TRŽNO-INFORMACIJSKI SISTEM 

 

V okviru tržno-informacijskega sistema – Poročevalni sistem je Agencija v obdobju od 1.1.2021 do 

31.12.2021 prejela in pripravila skupaj cca 6.200 prejetih poročil in cca 850 izdelanih poročil. Prav 

tako na ukrepu poročamo EK (preko sistema ISAMM) ničelna poročila (podvrženi so poročanju, 

ne glede na to, da Slovenija podatkov za poročanje nima). Trgi, za katere se obdelujejo in 

objavljajo podatki so: mleko in mlečne izdelke, goveje, prašičje in ovčje meso,  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 nanaša na mleko in mlečne izdelke, sledijo 

goveje meso, ovčje meso, žita, vino, sadje in zelenjava. V letu 2020 so vsa poročila prilagodili 

spremenjeni zakonodaji in nekatera od teh tudi posodobili glede na potrebe deležnikov 

posameznih sektorjev. Redno in aktivno sodelujejo tudi z analitskim oddelkom na MKGP. V 

letošnjem letu je potekala notranja revizija. Priporočila, ki so bila vezana na opravljeno delo so 

izpolnjena, načrtovane aktivnosti MKGP bodo urejene v letu 2022 in prilagojene novi SKP. 

 

V letu 2018 so vzpostaviljene Evidence za sektor mleka (v nadaljevanju: Evidenca mleka), s 

katero Agencija zbira in upravlja s podatki o količinah mleka, ki se prideluje, odkupuje in 
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predeluje v Republiki Sloveniji. 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.  

 

6.1.10. IZVOZNA IN UVOZNA DOVOLJENJA 

 

Na področju Zunanje trgovine - izdaje izvoznih in uvoznih dovoljenj je v obdobju od 1.1.2021 do 

31.12.2021 izdanih 68 dovoljenj, od tega 47 za izvoz riža, 3 za uvoz riža, 12 za uvoz sladkorja, 4 za 

uvoz česna, 2 dovoljenji za uvoz konoplje. Izdani so tudi 3 certifikati P2 za izvoz v USA (žito). V 

zvezi s tem je pripraviljenih skupaj 1.007 poročil - dnevnih, tedenskih, mesečnih in letnih. Največ 

dovoljenj je bilo izdanih za riž. 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 ter upoštevanjem razpisov za 

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

nič, vseeno pa mora sektor biti pripravljen za izvajanje tega ukrepa. Prav tako so upravljali z 

varščinami, večinoma gotovinski pologi ter plačilne obljube.  

 

V zadnjih letih so zunanje trgovinski ukrepi podvrženi reformam. Dovoljenja v okviru kvot 

ostajajo. V letu 2018  se je začela reforma na podlagi tarifnih kvot, s katero se vzpostavlja sistem 

LORI, nadalje tudi v letu 2020/2021. Uspešno je uveden sistem LORI v Sloveniji. Načrtovan je še 

pregled povezanih podjetij na nivoju EU, objava EU aktov pa je bila izvedena v letošnjem letu.  

 

6.1.11. UKREP PREPREČEVANJE ŠIRJENJA IN ZATIRANJA VIROIDNIH ZAKRNELOSTI 

HMELJA 

 

V letu 2021 za ta ukrep, ki je predmet pomoči po deminimis shemi, za povračilo stroškov odvoza 

in uničenja rastlin hmelja, ki ga odredijo pristojni organi v zvezi z nujnimi ukrepi za 

preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja, zahtevek ni bil prejet.  Gre za 

triletni nacionalni program izvajanja (2019-2021).  V tem triletnem obdobju so prejeli 3 zahtevke, 

katere so izplačali v skupni višini 25.904,81 EUR.  

 

6.1.12. FINANČNA POMOČ PRI REJI PRAŠIČEV 2021 

 

Na podlagi Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 (Uradni list, št. 181/21), so 

izvedene aktivnosti de minimis finančne pomoči pri reji prašičev, namenjene kmetijskim 

gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 
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2021. Namen je bil ohranitev ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji. Z 

odlokom so bila zagotovljena sredstva v višini do 1.873.912,14 EUR. Skladno s pogoji iz Odloka so 

prejeti izpisi stanja živali Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za 

identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, iz Evidence rejnih živali po stanju na dan 

1. februarja 2021. V obravnavo so prejeli 726 zahtevkov od katerih 8 ni bilo vloženih v 

predpisanem roku (med 20.11.2021 in 26.11.2021). 3 zahtevke so obravnavali na podlagi pritožb iz 

leta 2020 in izplačali sredstva v višini 9.506,05 EUR. Predpisane pogoje je izpolnjevalo 531 

prašičerejcev, katerim so bile 15. decembra 2021 izdane odločbe z odobrenimi sredstvi v višini 

1.876.911,00 in so bile izplačane 21.12.2021. Nadomestilo je bilo izplačano za 3.875,13 GVŽ 

plemenskih prašičev in 12.882.86 GVŽ prašičev pitancev. Ukrep je bil v letu 2021 podvržen 

notranji presoji, kjer priporočil za izpolnitev ni bilo. 

 

6.1.13. FINANČNA POMOČ ZA ODPRAVO POSLEDIC POZEBE V KMETIJSKI PROIZVODNJI 

MED 5. APRILOM IN 9. APRILOM 2021 

 

Na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. 

aprilom leta 2021 je Agencija skupaj z MKGP in Upravo RS za zaščito in reševanje z načrtovanimi 

pričela z aktivnostmi za izvedbo v letu 2022. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje 

(v nadaljnjem besedilu: ARSO) se je med 18. in 22. marcem 2021 povsod po Sloveniji, razen v 

toplejših legah Primorske, temperatura vsaj enkrat spustila pod ledišče, marsikje pa je bila več 

dni zapored nižja od –3 °C. V večjem delu notranjosti, tako po nižinah kot v gorskem svetu, ter 

na Primorskem je bila najhladnejša noč 21. marca, ko se je po številnih nižinah ohladilo pod –6 

°C. Nizke temperature, kakršne so bile izmerjene v navedenih obdobjih, so poškodovale sadne 

rastline v katerikoli od teh razvojnih faz. Na obseg škode po pozebi je še posebej vplivalo 

dejstvo, da so bile temperature nizke kar dve jutri zapored. Na tem področju je v pripravi 

zakonodaja, v teku so aktivnosti na terenu - popis škode, cene za leto 2021- SURS objavi konec 

marca 2022. Prejeli smo podatke iz aplikacije Ajda ki omogoča direkten dostop nosilcu ukrepa. 

Agencija predvideva izdajo odločb in izplačilo sredstev v mesecu aprilu 2022. 

 

6.2. ODDELEK ZA INTERVENCIJSKE UKREPE 

 

6.2.1. UKREP PODPORA PROMOCIJI VINA NA TRGIH TRETJIH DRŽAV 

 

Na Sektorju za kmetijske trge se izvajajo ukrepi skupne ureditve trga za vino v okviru 

nacionalnega programa v vinskem sektorju in ukrep državne pomoči po shemi de minimis. 
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Program pomoči omogoča pridelovalcem, da uvajajo nove tehnologije in s tem povečujejo 

kvaliteto proizvodov. 

  

Namen tega ukrepa 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 2021 so odobrene podpore 22 vinarjem 57 programov. 

Višina odobrenih programov za leto 2021 znaša 1,67 mio EUR. Izdanih je bilo 37 odločb za 

zahtevke iz programa za leto 2020 ter izplačanih  443.466,03 EUR. 

 

6.2.2. UKREP PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN 

 

V okviru tega ukrepa je bilo prejeto 458 vlog, 329 zahtevkov (izjav o prestrukturiranju) in 

izplačanih 3.535.086,47 EUR. Odobrenih zahtevkov je bilo 323 (277 za to leto 2021 in 46 za 

pretekla leta), zavrnjen 1 in zavrženih 5. Rok za oddajo vlog in zahtevkov je med 1.4. in 15.6. 

Pregledi na kraju samem se opravijo 100 % pred izkrčitvijo vinograda in 100 % po izvedenem 

prestrukturiranju. Izvedenih je bilo 19 poračunov varščin. V letu 2021 sta bili vloženi 2 pritožbi. 

Izdanih je bilo tudi 14 zavrnilnih odločb na vlogo za podporo in 22 sklepov o ustavitvi postopka. 

 

Med junijem in septembrom je bilo opravljenih 448 kontrol na kraju samem pred krčitvijo in 266 

pregledov na kraju samem po izvedenem prestrukturiranju. Ukrep je podvržen sistemu 

navzkrižne skladnosti, iz tega naslova smo v letu 2021 izdali 9 terjatvenih odločb v višini 552,52 

EUR. 

 

6.2.3. UKREP PODPORA VINARSKEMU SEKTORJU ZA SEJEMSKE IN PROMOCIJSKE 

DEJAVNOSTI NA CILJNIH TRGIH   

 

Namen ukrepa (ukrep v okviru državnih pomoči gospodarskega de minimisa) 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 zadnja tri leta pred oddajo zahtevka. Pomoč se odobri za 
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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 2021 je bilo prejeto 18 

zahtevkov, izdano 16 pozitivnih odločb, 1 zavrnjena odločba, in 1 sklep o zavržbi. Izplačana so 

bila sredstva v višini 162.652,55 EUR. Zaradi epidemije COVID-19 niso bili izvedeni sejmi, z izjemo 

Londonskega LIWF.   

 

Zaradi nastale situacije na trgu sadja in zelenjave ter vina, je EK zaradi pandemije COVID-19 za 

odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju podaljšala dodatne ukrepe - zelena trgatev, krizno 

skladiščenje vina in krizna destilacija vina. 

 

Na podlagi Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije 

COVID-19 je Agencija dodelila podporo za krizno skladiščenje vina v višini 49.466,00 EUR, za 

krizno skladiščenje 531.920 litrov vina. Do 31.5.2021  je bilo prejeto 11 zahtevkov in izdano 11 

pozitivnih odločb. Agencija je prejela 11 varščin (gotovinskih). Podpora za krizno skladiščenje je 

začasni ukrep zaradi nastale situacije na trgu z vinom zaradi epidemije COVID-19. Namen 

ukrepa je krizno skladiščenje vina za obdobje najmanj šestih mesecev do enega leta, s katerim 

se izvede začasni umik določenih količin vina s trga. 

 

Na podlagi iste Uredbe je Agencija dodelila podporo za krizno destilacijo vina. Pridelovalcem 

vina se  prizna podpora za količine vina, ki se ne tržijo in jih ni bilo mogoče uskladiščiti. Alkohol, 

proizveden z destilacijo tega vina, mora biti uporabljen za industrijske namene, med drugim za 

razkužila, farmacevtske izdelke in pridobivanje energije. Podpora se prizna za vino, ki je 

predmet destilacije, pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2019 ali 2020. 

Agencija je skupno izdala 66 pozitivnih odločb in 3  sklepe o ustavitvi postopka. Skupno je bila 

dodeljena podpora v višini 4.362.081,25 EUR za krizno destilacijo 5.454.716 litrov vina. 

 

Agencija je v letu 2021 prav tako zaradi COVID-19 dodelila podporo za zeleno trgatev v višini 

120.447,50 EUR. Prejeto je bilo 135 vlog na podlagi katerih je bilo izdanih 49 pozitivnih, 6 

negativnih odločb ter 80 sklepov. Izvedenih je bilo 55 kontrol na kraju samem. Zelena trgatev 

pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi. Zelena trgatev je bila 

izvedena na 61 ha vinogradov. 
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6.2.4. PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ČEBELARSTVA 

 

V okviru izvedbe programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2020-2022 so se v letu 

2021 izvajali ukrepi čebelarstva v 6 sklopih: 

 tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev,  

 zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze,  

 racionalizacija sezonske selitve panjev,  

 podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov,  

 podpora pri obnovi čebeljega fonda v EU in 

 sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav  na 

področju čebelarstva in čebeljih pridelkov. 

 

Največ sredstev je bilo izplačanih za sklop tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam 

čebelarjev; 433.518,90 EUR. Skupaj je bilo izplačanih 1.000.369,95 EUR. Izdanih je bilo 348 

odločb (295 odobrenih, 47 zavrnjenih/zavrženih) in izplačanih 16 e-računov na podlagi 9 

sklenjenih pogodb. Na podlagi Javnih razpisov je bilo izplačanih 590.173,28 EUR in 410.196,67 

EUR na podlagi javnih naročil. Na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju 

čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, v letu 2021 je bilo skupaj razpisanih 

1.298.910,00 EUR in skupaj porabljenih 1.000.369,95 EUR. Delež porabljenih sredstev znaša 

77,02 % glede na razpoložljiva sredstva. 

 

6.2.5. NARAVNE NESREČE 

 

V letu 2021 je v okviru naravnih nesreč za ukrep »suša 2017« odprt še en upravni spor, drugi 

upravni spor je bil rešen, tožba je bila zavrnjena. V okviru ukrepa »pozeba 2017« je bilo 

izplačanih 3.809,26 EUR (plačilo obrestne mere) ter 1.371,36 EUR za dve zadevi za odpravo 

posledic škode v kmetijstvu, 3 zadeve so zaradi smrti upravičencev še odprte, potekajo postopki 

dedovanja. Prav tako so zaključeni 3 upravni spori, en je pa še v postopku. 

 

6.2.6. UKREP ODPRAVA ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V ZARAŠČANJU 

 

Namen ukrepa je ponovna vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. 

Upravičenec je nosilec KG, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Gre za 

kmetijski de minimis. V letu 2021 se je zaradi spremembe zakonodaje interes za ukrep s strani 

kmetov znatno povečal. Predvidena sredstva so odvisna od višine razpisanih sredstev, za 3. JR so 

bila razpisana v višini 600.000 EUR, za 4. JR 500.000 eur, za 5 JR 500.000 EUR.  Podpora se 
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dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 EUR/ha. Za 

objavljene JR v letu 2021 je bilo skupaj prejetih 264 vlog, odobrenih 828.559 EUR ter izdanih 211 

odločb/sklepov. Prejem vlog in obravnava vlog za 5 JR še poteka, ker je razpis še odprt do 

razpoložljivih sredstev. Za vložene zahtevke za zaprte razpise je v letu 2021 izplačanih 66.631,40 

EUR. 

 

6.2.7. PROMOCIJA SADJA 

 

Agencija je v letu 2021 na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov izdala 

1.432 zavezancem odločbo o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2020, za 

skupni znesek 78.892,44 EUR. Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci 

kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja, in predelovalci 

sadja, ki so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje.  

 

6.2.8. NADOMESTILO ZA IZPAD DOHODKA V PRIREJI GOVEJEGA MESA ZARADI 

EPIDEMIJE COVID-19 

 

Agencija je na podlagi Odloka o nadomestilu za izpad dohodka v prireji govejega mesa zaradi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1.oktobra 2020 do 31. marca 2021,  na 

podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala  20.099 informativnih odločb. Informativne odločbe 

so se skladno z zakonodajo izdale za kmetijska gospodarstva, ki so izpolnjevala pogoje iz 

odloka. Izplačanih je bilo 6.930.171 EUR za 103.487 živali. Agencija je izdala dodatno 25 odločb o 

pridobitvi sredstev ter 14 sklepov. Upravičenec do finančnega nadomestila je bil nosilec 

kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi moško govedo, staro vsaj 

šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev, ter žensko govedo, staro vsaj dvajset 

mesecev, ter je izpolnjeval druge pogoje iz odloka za pridobitev finančnega nadomestila. 

 

6.2.9. FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA V PROIZVODNJI VINA 

ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 

 

Agencija je na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji 

vina zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19  prejela 813 zahtevkov za sektor grozdja 

za vino- vinogradniki. Za upravičence za sektor vina (vinarji) je agencija na podlagi podatkov iz 

uradnih evidenc v skladu z zakonodajo izdala informativne odločbe, za vinarje, ki so izpolnjevali 

pogoje iz odloka. Izdanih je bilo skupaj 1887 pozitivnih odločb v višini 3.800.836,69 EUR. 1179 

pozitivnih odločb za upravičence iz sektorja vina v višini 3,304 mio EUR, dejansko pa je bilo za 
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sektor vina izplačanih 1041 odločb (138 odločb je bilo sicer pozitivnih, vendar ni prišlo do 

nakazila sredstev, ker se jim je podpora poračunala s prejemom mesečnega temeljnega 

dohodka). Upravičencem iz sektorja grozdja za vino je bilo izdanih 708 pozitivnih odločb v višini 

560.346,53 EUR (izplačanih pa 648; 60 upravičencev ni prejelo podpore zaradi prejema 

mesečnega temeljnega dohodka). Izdanih je bilo 102 zavrnilnih odločb ter 22 sklepov. Agencija 

je prejela tudi 17 pritožb ter 16 ugovorov, na podlagi katerih je izplačala dodatnih 37.215,78 EUR.  

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, 

ki je bil 30. septembra 2020 vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina in izpolnjuje pogoje za 

pridobitev finančnega nadomestila iz Odloka. 

 

Za pridobitev sredstev (sektor vina – vinarji), mora nosilec kmetijskega gospodarstva za 

pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje: 

 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020; 

 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v 

skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog. 

 

Za pridobitev sredstev (sektor grozdja za vino – vinogradniki) mora nosilec kmetijskega 

gospodarstva izpolnjevati naslednje pogoje: 

 imeti z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za 

oddajo grozdja za proizvodnjo vina (to je pogodba, sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh 

zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020); 

 mora imeti na dan 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 

2020; 

 na dan 31. decembra 2020 imeti v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v 

skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog. 

 

6.2.10. NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA NOSILCEM DOPOLNILNI DEJAVNOSTI 

ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 

 

Zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 sta bila nosilcem dopolnilnih dejavnosti 

namenjena dva ukrepa za različni obdobji in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 

2021 in za obdobje od 1.februarja 2021 do 30. aprila 2021. Agencija je prejela 535 vlog. Izdanih je 

bilo 467 pozitivnih odločb v višini 683.269,76 EUR (404.685,84 EUR za prvo obdobje in 278.583,92 

EUR za drugo obdobje), 68 negativnih odločb in sklepov. Agencija je prejela 7 pritožb (3 za prvo 

in 4 za drugo obdobje). Vse pritožbe so že rešene in izplačane v višini 9.112,77 EUR. Do 

finančnega nadomestila so bili upravičeni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so imeli 
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najpozneje na dan 1. septembra 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 

36/18).  

6.2.11. FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE V ČEBELARSTVU V LETU 2021 

 

Agencija je na podlagi Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 

prejela 3.858 zahtevkov. Izdanih je bilo 3.228 pozitivnih odločb v višini 930.832  EUR, 478 

negativnih odločb in 152 sklepov. Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 

2021 se izvede zaradi slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje 

medovitih rastlin. V letu 2021 je potekalo veliko sestankov in usklajevanj za pripravo nove SKT v 

okviru katere z letom 2023 preidejo čebelarski in vinski ukrepi v strateški načrt, kar je na sektorju 

in posledično oddelku zahtevalo veliko dodatnega dela in znanja ob enakem številu zaposlenih.  

 

Ukrepi v Sektorju za kmetijske trge REALIZIRANO 2020 REALIZIRANO 2021 

UKREP ŠT. ZNESEK EUR ŠT. ZNESEK EUR 

Tržno informacijski sistem, mlečne evidence – 

spremljanje cen in količin za različne trge s kmetijskimi 

pridelki (poročila) 

5.425 - 6.168 - 

Zunanjetrgovinski ukrepi: izdaja uvoznih in izvoznih 

dovoljenj, upr. s kvotami, upr. varščin 
91 - 71 - 

Zunanjetrgovinski ukrepi: poročevalski sistem 1.144 - 1.007 - 

Sofinanciranje zavarovalnih premij 96 5.299.725,06 93 6.188.421,72 

Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov 374 3.621.172,33 378 3.535.086,47 

Navzkrižna skladnost 26 -       3.425,95 9 -           552,52 

Tradicionalni slovenski zajtrk 495 122.446,48 305 77.065,56 

Šolska shema  1.748 1.239.024,39 1.720 1.263.089,70 

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v 

kmetijstvu zaradi požara ali strele 
5 12.000,00 2 7.500,00 

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti 

za delo 
63 51.116,80 71 77.256,80 

Čebelarstvo - javni razpisi in javna naročila 158 575.174,77 364 1.000.369,95 

Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in 

interesnemu združevanju 
72 284.673,87 38 333.495,68 

Promocija in informiranje kmetijskih proizvodov 9 780.470,43 3 561.095,22 

Promocija: Podpora za promocijo vina na trgih tretjih 

držav 
97 446.957,75 94 443.466,03 

Podpora vinarskemu sektorju za promocijske, 

izobraževalne in svetovalne dejavnosti (de minimis) 
33 156.808,96 18 162.652,55 
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Odvoz in kompostiranje uničenih rastlin hmelja 3 25.904,81 0 - 

Pozeba 17, suša 27 11 5.288,32 14 5.180,62 

Odprava zaraščanja 3 10.817,40 211 66.631,40 

Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v 

letu 2019 (v letu 2021) 
5 1.624,00 3.858 930.832,50 

Krizno skladiščenje vina 19 69.985,35 11 49.466,00 

Krizna destilacija vina 62 5.492.296,00 69 4.362.081,25 

Zelena trgatev 320 250.992,87 135 120.447,50 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v prireji 

govejega mesa zaradi epidemije COVID-19  
10.230 2.231.557,00 20.138 6.930.171,00 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v proizvodnji 

vina zaradi (drugega vala) epidemije COVID-19  
1.972 2.984.561,91 2.011 3.838.052,47 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka nosilcem 

dopolnilnih dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 (drugi 

val epidemije, dve obdobji) 

153 152.600,00 535 692.382,53 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v pri reji 

drobnice  zaradi epidemije COVID-19 
1.954 579.676,50 2.766 713.569,45 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v pri reji 

prašičev zaradi (drugega vala) epidemije COVID-19 
0 - 528 3.278.968,85 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v pridelovalcem 

jabolk (drugega vala) epidemije COVID-19 
0 - 452 3.676.649,03 

Finančna pomoč zaradi izpada dohodka v gozdarskem 

sektorju zaradi epidemije COVID-19 
197 356.168,91 0 - 

Finančna pomoč za plačilo priveza v ribiških pristaniščih 

zaradi epidemije COVID-19  
20 4.292,05 0 - 

Finančna pomoč v prireji govejega mesa za obdobje od 

1.6.2020 do 30.9.2020 (deminimis) 
9.523 3.159.530,00 0 6.100,00 

Finančna pomoč pri reji prašičev v letu (de minimis) 734 678.134,75 729 1.886.417,05 

Neugodne vremenske razmere (toča 2019) 1.291 874.859,77 4 4.040,51 

Promocija v sektorju sadje - pobiranje prispevka 1.423 
-         

78.589,24 
1.432 

-          

78.892,44 

SKUPAJ ODLOČBE IN IZPLAČILA: 31.188 29.474.170 36.059 40.131.045 

SKUPAJ IZDELANA POROČILA: 6.569   7.175   

Tabela 8: Pregled izdaje odločb in izplačil ter poročil 
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Graf 7: Izplačila SKT v letu 2021 po ukrepih 

 

Največ sredstev je bilo v letu 2021 izplačanih za Finančno pomoč v prireji govejega mesa zaradi 

drugega vala COVID-19 in sicer 6,93 mio EUR, nato sledi ukrep Sofinanciranja zavarovalnih 

premij v vrednosti 6,188 mio EUR, Krizna destilacija vina s 4,36 mio EUR in Finančna pomoč v 

proizvodnji vina zaradi drugega vala COVID-19 v višini 3,38 mio EUR. Skupaj je bilo v 

koledarskem letu 2021 izplačanih 40,2 mio EUR. 
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Graf 8: Izkoriščenost sredstev v letu 2021 po ukrepih 

 

Za vse ukrepe (redne in izredne ter ukrepe, ki so bili uvedeni za pomoč zaradi COVID-19), ki se 

izvajajo na sektorju so izdane odločbe v roku ter pravočasno izvedena izplačila sredstev (v 

zakonitem roku, brez zamud). Izkoriščenost sredstev je bila za vse ukrepe skupaj 99 odstotna, v 

večini pri vseh ukrepih dosežena 100 odstotno izkoriščenost sredstev, z izjemo ukrepov, pri 

katerih je bilo to zaradi situacije s COVID-19 nemogoče doseči; to so predvsem čebelarski ukrepi, 

kjer je bila izkoriščenost 77 %, promocija vinarskemu sektorju na ciljnih trgih (de minimis) z 81 

% izkoriščenostjo ter ukrepi na področju društev (nacionalni ukrepi), kjer je bila izkoriščenost 94 

%.  

 

6.3. OCENA DELA SEKTORJA ZA KMETIJSKE TRGE V LETU 2021 

 

Dobra organizacija dela zaposlenih v celotnem sektorju je razlog , da so za vse ukrepe (redne in 

izredne), ki se izvajajo v sektorju,  obdelane vloge in zahtevki ter izdane vse odločbe v roku in  

pravočasno izvedena izplačila (v zakonitem roku, brez zamud). Prav tako so pripravljena, 

posredovana in objavljena vsa poročila ter izdana dovoljenja in potrdila. 

 

Poleg rednih ukrepov, ki jih izvaja sektor, je zaradi epidemije COVID-19 izvedenih še sedem 

ukrepov na področju kmetijskih trgov v skladu z Začasnim okvirjem: v vinskem sektorju, v 
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govedoreji, dopolnilnih dejavnostih- 2 krat, v sektorju sadjarstva, v sektorju prašičjega mesa, pri 

reji drobnice in tri izredni ukrepi v vinskem sektorju (zelena trgatev, krizna destilacija vina, 

krizno skladiščenje vina) ter  dva dodatna ukrepa v okviru pomoči de minimis - za čebelarstvo in 

prašičje meso. Skupaj je izvedenih v letu 2021 dodatnih 12 ukrepov. V roku so izvedeni vsi redni 

in izredni ukrepi, torej v letu 2021 uspešno izvedenih kar 28 različnih ukrepov (ob upoštevanju ZT 

in TIS ter brez delitve čebelarskih ukrepov na podukrepe) . 

 

Izvedena je bila tudi nadgradnja aplikacij: aplikacija Tržni ukrepi je v letu 2021 nadgrajena z e-

vnosom in e-oddajo vlog za ostale ukrepe in sicer: Finančna pomoč za nadomestilo škode 

zaradi požara ali strele, Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo, 

Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu 2021 in drugi ter s povezavo na Spletne 

servise. Po potrebi se lahko aplikacijo prilagodi tudi za e-vnos in e-oddajo vlog za morebitne 

nove ukrepe.  

 

Pripravljene so specifikacije za ukrepe: Promocija vina na tretjih trgih in Sofinanciranje 

zavarovalnih premij. Načrtovana je tudi vključitev še preostalih ukrepov v aplikacijo. Ukrepi, ki z 

novo SKP prehajajo v strateški načrt bodo vključeni v PRP aplikacije, za kar smo že pričeli s 

pripravami specifikacij. 
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7. SLUŽBA ZA KONTROLO (SK) 

 

Služba za kontrolo je neodvisna notranja organizacijska enota Agencije, katere naloga je 

preverjanje dejstev in pogojev upravičenosti, na katerih temeljijo plačila za ukrepe kmetijske in 

ribiške politike upravičencem. Preverjanje se izvaja z vzpostavljenimi kontrolnimi sistemi in 

sistemom pregleda na kraju samem. 

 

Osnovna naloga Službe za kontrolo je izvajanje, koordiniranje in kontroliranje opravljanja 

pregledov na kraju samem na področju neposrednih plačil, ukrepov programa razvoja 

podeželja, ukrepov ribiškega sklada, intervencijskih in specifičnih ukrepov kmetijskih trgov, 

izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti, izravnalnih ter okoljskih plačil in nacionalnih 

ukrepov. Med naloge službe sodijo tudi oblikovanje navodil ter izvedba izobraževanj za 

kontrolorje, ki izvajajo preglede na kraju samem, ocenjevanje rezultatov pregledov na kraju 

samem, pripravljanje poročil in analiz o opravljenih pregledih ter priprava in izvedba 

metodologije za izbor vzorca za preglede na kraju samem.  

 

Pregledi na kraju samem se izvajajo pred in med ter po končanih postopkih izvajanja ukrepov 

kmetijske politike, v skladu s slovenskimi in evropskimi predpisi.  

 

Služba za kontrolo je v letu 2021 izvajala preglede na kraju samem v zmanjšanem obsegu 

skladno z Izvedbeno Uredbo Komisije 725/2021. Preglede na kraju samem smo izvajali tako 

samostojno, kot tudi na podlagi pogodbe z zunanjim izvajalcem, Geodetskim zavodom Celje 

d.o.o., s katerim ima ARSKTRP od leta 2011 sklenjene pogodbe za izvedbo pregledov na kraju 

samem s področja kontrol neposrednih plačil, navzkrižne skladnosti, kontrol s področja razvoja 

podeželja (IAKS del) za PRP 2014-2020, kontrol vinogradniških ukrepov ter od leta 2015 naprej 

tudi za izvedbo kontrol del za odpravo škode in obnovo gozda po naravni nesreči za PRP 2014-

2020. Pogodba za opravljanje pregledov na kraju samem za odpravo škode in obnovo gozda po 

naravni nesreči za PRP 2014-2020 je bila v letu 2021 s sporazumom prekinjena.  

 

Pretežni del pregledov, za katere ima ARSKTRP sklenjene pogodbe o delegiranju izvedbe 

pregledov na kraju samem, izvede zunanji izvajalec, medtem ko preglede s področja programa 

razvoja podeželja (ne IAKS del) in kmetijskih trgov (z izjemo vinogradniških ukrepov in ukrepa 

odprava zaraščanje na kmetijskih zemljiščih) v celoti izvajajo zaposleni Službe za kontrolo. Prav 

tako uslužbenci izvajajo kontrole nadzora nad zunanjim izvajalcem. 

Preglede vsebnosti THC v konoplji je v letu 2021 izvedel IRSKGLR.  
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Služba za kontrolo oblikuje tudi priročnike, navodila in kontrolne liste za kontrolorje ter druge 

institucije, na katere je prenesena funkcija opravljanja pregledov na kraju samem. Izvaja se 

ocenjevanje rezultatov pregledov na kraju samem, pripravlja poročila in analize o opravljenih 

pregledih na kraju samem ter pripravlja in izvaja metodologije za izbiro vzorcev za preglede na 

kraju samem.  

 

Za namen izobraževanja tako lastnih kadrov, kontrolorjev, ki izvajajo preglede na kraju samem 

kot tudi drugih relevantnih deležnikov, Služba za kontrolo vsako leto izvede izobraževanja, ki 

zajemajo predvsem sledeča področja dela: izvajanje pregledov na kraju samem, seznanitve o 

težavah in napakah ugotovljenih pri pregledih na kraju samem, predstavitve novosti na področju 

dela in drugo.  

 

Za kakovostno in pravočasno izvedbo pregledov na kraju samem je na Službi za kontrolo tako 

izvedeno predvsem sledeče: 

– temeljit pregled zakonodaje in priprava dokumentacije za izvedbo pregledov na kraju 

samem za posamezen ukrep – priprava priročnikov, navodil in kontrolnih listov; 

– priprava specifikacij za pripravo oz. nadgradnjo aplikacije za izvedbo pregledov na kraju 

samem, testiranje aplikacije, nadzor nad delovanjem aplikacije; 

– priprava in spremljanje ustreznosti nabora vlog za preglede na kraju samem za 

posamezno področje dela (analiza tveganja) – priprava v sodelovanju z vsebinskimi 

službami in zunanjim izvajalcem; 

– izvedba izobraževanj po posameznih področjih dela (vsako leto pred začetkom izvedbe 

posamezne vrste pregleda na kraju samem); 

– vsakodnevna koordinacija dela kontrolorjev in institucij, na katere so delegirane naloge 

izvedbe pregledov na kraju samem; 

– pregled in koordinacija kontrole zapisnikov o opravljenih pregledih; 

– priprava analiz rezultatov opravljenih pregledov preteklega ali preteklih obdobij ter 

priprava poročil o opravljenih pregledih na kraju samem; 

– izvedba kontrol nadzora opravljenega dela zunanjega izvajalca; 

– sodelovanje z nacionalnimi in tujimi organi s področja dela (kot npr. MKGP, UVHVVR, 

MOP, Evropska Komisija, UNP, JRC…). 

 

Osnovne naloge Službe za kontrolo izvajajo: 

– Oddelek za izvedbo pregledov na površino (OIPP); 

– Oddelek za izvedbo pregledov živali in navzkrižne skladnosti (OIPŽNS); 

– Oddelek za izvedbo ne investicijskih pregledov (OINIP); 

– Oddelek za izvedbo investicijskih pregledov (OIIP). 
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V letu 2022 se pričakuje večje število kontrol ter super kontrol kot v letu 2021 zaradi 

predvidenega povečanja stopnje kontrole na podlagi ugotovljenih napak v preteklih letih in 

povrnitev osnovne stopnje kontrole pri večini ukrepov na 5 %.  

 

V letu 2022 bodo v Službi za kontrolo nadaljevali z digitalizacijo postopkov na vseh ravneh ter še 

naprej zagotavljali kvalitetno in zanesljivo terensko podporo vsem ostalim službam agencije.  

Poleg rednih delovnih nalog bodo v Službi za kontrolo v letu 2022 izvajane tudi vse aktivnosti 

vezane na prilagoditev intervencijam in pogojenosti v novem programskem obdobju SKP: 

 aktivno sodelovanje v delovnih skupinah (delovne skupine na nivoju Evropske komisije, 

delovne skupine MKGP, ARSKTRP) za pripravo predpisov in javnih razpisov za 

intervencije nove SKP in predpisa za pogojenost; 

 priprava akreditacijske dokumentacije (metodologije, priročniki, navodila); 

 priprava specifikacij za nadgradnjo in testiranje kontrolne aplikacije; 

 priprava meril za izbor vzorcev za pregled na kraju samem in izvedba izbora za 

pogojenost; 

 priprava in izvedba izobraževanj za kontrolorje. 

 

7.1. ODDELEK ZA IZVEDBO PREGLEDOV NA POVRŠINO  

 

Oddelek izvaja preglede površin na področju IAKS ukrepov (ukrepi neposrednih plačil, ukrepi 

proizvodno vezanih plačil na površino, plačila za male kmete, plačila za mlade kmete), ukrepov 

Programa razvoja podeželja 2014-2020 (ekološko kmetovanje, kmetijsko okoljskih podnebnih 

plačila, plačila za območja z naravnimi in drugimi omejitvami), preglede ukrepa zgodnjega 

upokojevanja in preglede vsebnosti THC v konoplji ter preglede prestrukturiranja vinogradniških 

površin in preglede nacionalnega ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. 

 

V letu 2021 je bil pretežni del nalog izvajanja pregledov na kraju samem delegiran 

pogodbenemu partnerju Geodetskemu zavodu Celje d.o.o. (GZC), predvsem na področju 

pregledov neposrednih plačil, ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020_iaks, na področju 

vinogradniških ukrepov in ukrepa odpravljanja zaraščanja kmetijskih zemljišč. Del pregledov na 

kraju samem in kontrola kakovosti opravljenih pregledov pa je bilo izvedenih s strani zaposlenih 

na oddelku. 
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7.2. ODDELEK ZA IZVEDBO PREGLEDOV ŽIVALI IN NAVZKRIŽNE SKLADNOSTI 

 

Oddelek izvaja preglede na kraju samem na področju ukrepov za živali (Podpora za mleko v 

gorskih območjih, Podpora za rejo govedi, Podpora za rejo drobnice), ukrepa Dobrobit živali (v 

treh operacijah, in sicer za govedo, drobnico in prašiče) in na področju navzkrižne skladnosti 

(pregledi, ki zajemajo preverjanje vseh standardov in sklopov predpisanih zahtev ravnanja, in 

pregledi predpisanih zahtev ravnanja za identifikacijo in registracijo govedi in drobnice). 

V letu 2021 je bil pretežni del nalog izvajanja pregledov na kraju samem delegiran 

pogodbenemu partnerju Geodetskemu zavodu Celje d.o.o. (GZC). Del pregledov na kraju samem 

in kontrola kakovosti opravljenih pregledov pa je bilo izvedenih s strani zaposlenih na oddelku. 

 

7.3. ODDELEK ZA IZVEDBO NEINVESTICIJSKIH PREGLEDOV 

 

Oddelek je zadolžen za izvedbo pregledov ukrepov PRP 2014-2020: M01 - Prenos znanja in 

dejavnosti informiranja, M02 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in 

službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah, M03 - Sheme kakovosti za kmetijske 

proizvode in živila , M0.9.1 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev, M10.2 - Podpora za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu, M16 – Sodelovanje, M19 - 

Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER in za kontrolo računov in plač iz naslova 

Tehnične pomoči.  

Prav tako je oddelek zadolžen za izvedbo pregledov ukrepov kmetijskih trgov: Šolska shema, 

Informiranje in promocija kmetijskih proizvodov, Ukrepi na področju čebelarstva, Ukrepi za 

odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, Podpora za promocijo 

vina in ukrepov na področju ribiškega sklada (OPESPR).  

 

7.4. ODDELEK ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH PREGLEDOV 

 

Oddelek je zadolžen za izvedbo pregledov ukrepov M04 Naložbe v osnovna sredstva , M06 

Razvoj kmetij in podjetij, M07 Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih, M08 

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje Programa 

razvoja podeželja 2014-2020 ter naložbenih investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 

2007-2013. 
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PREGLEDI NA KRAJU SAMEM REALIZIRANO 2020 REALIZIRANO 2021  

Vrsta pregleda 
ŠT. 
SKUPAJ 

ŠT. 
GZC 

ŠT. 
AKTRP 

ŠT. 
SKUPAJ 

ŠT. 
GZC 

ŠT. 
AKTRP 

1. Pregledi na področju pregleda površin - 
daljinsko zaznavanje 
pregled neposrednih plačil, zelene 
komponente, proizvodno vezanih plačil na 
površino, sheme za male kmete in plačil za 
mlade kmete in OMD 

1.149 1.149 0 1.039 1.039 0 

2. Pregledi na področju pregleda površin – 
klasični način: 
pregled neposrednih plačil, zelene 
komponente, proizvodno vezanih plačil na 
površino, PONO plačil, sheme za male 
kmete in plačil za mlade kmete, KOPOP, EK 
in OMD 

1.762 1.741 21 1.957 1.953 4 

3. Pregledi proizvodno vezanih podpor na 
žival: 
pregled reje govedi, pregled mleka v 
gorskih območjih, pregled reje drobnice 

584 381 203 631 510 121 

4. Pregledi navzkrižne skladnosti 584 568 16 608 573 35 

5. Pregledi predpisanih zahtev za 
identifikacije in registracije drobnice 

213 141 72 217 168 49 

6. Pregledi za zgodnje upokojevanje, 
kontrole konoplje* 

21 15 6 24 18 6 

7. Pregledi za dobrobit živali 298 232 66 331 257 74 

SKUPAJ ukrepi neposrednih plačil in 
ukrepi razvoja podeželja_ IAKS 

4.611 4.227 384 4.807 4.518 289 

8. Pregledi programa razvoja podeželja 
2007-2013 (PRP, LEADER) 

21 0 21 8 0 8 

9. Pregledi programa razvoja podeželja 
2014-2020 

812 0 812 834 0 834 

10. Pregledi na področju ureditve trga z 
vinom in prestrukturiranja vinogradniških 
površin 

700 449 251 765 595 170 

11. Pregledi ostalih ukrepov (ribištvo, 
čebelarstvo, ostali ukrepi kmetijskih trgov, 
odprava zaraščanja kmetijskih zemljišč,..) 

104 0 104 296 121 175 

12. Pregled COVID ukrepi (zelena trgatev, 
krizna destilacija vina, krizno skladiščenje 
vina) 

192 0 192 97 0 97 

SKUPAJ ukrepi razvoja podeželja_ NE 
IAKS in kmetijskih trgov 

1829 449 1380 2000 716 1284 

13. Kontrole kakovosti opravljenih 
pregledov na kraju samem– superkontrole 

275 0 275 276 0 276 

Skupaj vsi izvedeni pregledi in 
superkontrole na kraju samem 

6.715 4.676 2.039 7.083 5.234 1.849 

Tabela 9: Pregled opravljenih pregledov na kraju samem po skupinah ukrepov v letih 2020 in 2021 

 

Opombe: * pregledi konoplje, ki so navedene v rubriki »ŠT. GZC«, je izvedel Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) 

 

Ob primerjavi podatkov izvedenih kontrol in super kontrol za leti 2020 in 2021 je mogoče 

ugotoviti, da se je skupno število kontrol ukrepov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 nekoliko 

povečalo, in sicer: 
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 število pregledov na področju ukrepov PRP 2014-2020, kar je odvisno od dinamike 

vlaganja zahtevkov in števila objavljenih novih javnih razpisov; 

 število izvedenih pregledov na področju prestrukturiranja vinogradniških površin: 

 število izvedenih pregledov na področju podpore za odpravo zaraščanja na kmetijskih 

zemljišči , kjer je bilo objavljenih več javnih razpisov za pridobitev sredstev; 

 število izvedenih pregledov na področju čebelarstva, kjer je bilo objavljenih več javnih 

razpisov za pridobitev sredstev; 

 število na področju pregledov proizvodno vezanih podpor na žival, saj se je v letu 2021 

dodal nov ukrep Podpora za rejo drobnice. 

 

Prav tako se je v letu 2021 zmanjšalo število izvedenih pregledov na področju ukrepov PRP 

2007-2013 in na področju ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi 

pandemije COVID-19 (kontrole ukrepa zelene trgatve, kontrole ukrepa krizno skladiščenje vina, 

kontrole ukrepa krizne destilacije vina). 

 

7.5. OCENA DELA SLUŽBE ZA KONTROLO V LETU 2021 

 

Merilo uspešnosti dela službe za kontrolo je pravočasna in kakovostna izvedba pregledov na 

kraju samem v predpisanem obsegu in na predpisan način, skrajšanje časa izvedbe pregledov 

na kraju samem in skrajšanje časa predaje zapisnikov izvedenih pregledov na kraju vsebinskim 

sektorjem. 

V letu 2021 je v Službi za kontrolo naloge izvajala dokaj ustaljena kadrovska zasedba. Ob 

ustaljeni ekipi zaposlenih na Službi za kontrolo in kontrolorjev pogodbenega partnerja so bili 

pravočasno izvedeni tako vsi pregledi na kraju samem kot tudi kontrole kakovosti opravljenih 

pregledov na kraju samem v obliki super kontrol. 
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8. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN TEHNOLOGIJO (SIUT) 

Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo je zadolžena za delovanje informacijskih 

sistemov, ki podpirajo poslovne procese na Agenciji. Služba mora zagotavljati visoko 

razpoložljivost sistemov, zahtevane varnostne kriterije, revizijsko sledljivost in vodenje izgradnje 

in nadgradnje informacijskih sistemov po izbrani metodologiji. 

 

V letu 2021 je bil glavna naloga SIUT zagotavljanje informacijske podpore izvajanje ukrepov SKP 

2014-2020 in sicer za podporo procesa zajema, obračuna in izplačil za neposredna plačila, 

plačila OMD in KOPOP/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 v sektorju za 

kmetijske trge in izvajanje ukrepa šolsko sadje. Podpora vseh teh ukrepov je zelo zahtevna, tako 

po vsebini in obsegu, kot tudi zaradi časovnih omejitev. Zagotavljanje pravočasne in zanesljive 

informacijske podpore omogoča izvajanje ukrepov (izdaja odločb in plačila) ter njihovih 

podpornih funkcij (administrativno preverjanje, poročanje in ustrezne računovodske funkcije). V 

letu 2021 so se začeli vzpostavljati novi projekti, ki bodo nameščeni v državni računalniški oblak 

(DRO). Vzpostavil se je projekt Monitoring (za potrebe predstavitve in testne uporabe na 

Sinergise) kasneje se je namestil na (DRO). Vzpostavljen je bil tudi sistem avtentikacije in 

avtorizacije na DRO in začetek projektov za Kontrolo na terenu x tabele, KSS in vnos vlog za 

razvoj podeželja. 

 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je z EU uredbami zavezana k uporabi visoko 

zahtevnih informacijskih sistemov, za katere so ravno tako v EU predpisani visoki standardi 

informacijske varnosti (907/2014). Agencija je bila v letu 2020 certificirana po ISO 27001 – 

Informacijska varnost, v letu 2021 pa uspešno izvedena revizija, ki je potrdila veljavnost 

certifikata ISO 27001. 

 

Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo je zadolžena za nemoteno delovanje 

informacijskih sistemov, ki podpirajo poslovne procese na Agenciji. Zagotavljati je potrebno 

visoko razpoložljivost sistemov, zahtevane varnostne kriterije (skladno s certifikatom ISO 27001), 

revizijsko sledljivost in vodenje izgradnje in nadgradnje informacijskih sistemov po izbrani 

metodologiji MVPDU (PRINCE II). Prav tako je SIUT vključen v projekte mehanizma Next Gen za 

potrebe digitalizacije procesov z uporabo sodobnih metod avtomatizacije, strojnega učenja in AI 

(umetne inteligence). Prijavljeni so bili projekti, ki bodo omogočali nadaljnjo digitalizacijo in 

avtomatizacijo procesov z uporabo sodobnih metod strojnega učenja in umetne inteligence.  
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Upravljanje informacijske infrastrukture je v letu 2017 prešla na Ministrstvo za Javno upravo (MJ), 

skladno z dogovorom in sklenjenim SLA. 

 

Na področju varnostnih kriterijev je  Agencija zagotavljala skladnost z določili Uredbe Komisije 

(ES) št. 907/2014. Kot standard, na merilih katerega temelji varnost informacijskega sistema, je 

Agencija izbrala certifikacijo v skladu z ISO 27001: Informacijska varnost. Po določbah Uredbe 

Komisije (ES) št. 907/2014 je varnost informacijskih sistemov eden izmed akreditacijskih meril. 

Na podlagi navedenih zahtev je bila izvedena vsakoletna revizija s strani certifikacijskega organa 

– Urada za nadzor proračuna, ter certifikacijskega organa SIQ. 

 

Za vodenje projektov po izbrani metodologiji se na Agenciji uporablja enotno metodologijo 

vodenja projektov, ki temelji na sklepu vlade iz leta 1997. Metodologija temelji na PRINCE II 

metodologiji. Vodenje projektov izgradnje ali dopolnitve že obstoječega informacijskega sistema 

je ključnega pomena. Uporabljena metoda je sestavljena iz naslednjih ključnih faz projekta: 

specifikacija vsebinskih zahtev, analiza vsebinskih zahtev (umestitev v sistem), predračun in 

rokovne zahteve na podlagi analize, izgradnja, testiranje pri izvajalcu (testno okolje), testiranje 

pri naročniku (testno okolje), prenos na produkcijo. Izvajanje metodologije omogoča 

natančnejše spremljanje človeških in finančnih virov ter rokov izvedbe. 

 

Osnovni cilji SIUT so v neposredni povezavi s poslanstvom Agencije, ki je definiran kot 

''Pravočasno natančno in učinkovito izvajanje ukrepov kmetijske politike v skladu z veljavnimi 

predpisi''. 

Na osnovi tega poslanstva so na SIUT definirani naslednji cilji: 

 zagotavljanje pravočasne informacijske podpore za izvajanje ukrepov skupne kmetijske 

politike, 

 zagotavljanje informacijske podpore, ki bo omogočala varovanje podatkov v skladu s 

predpisi in omogočala revizijsko sled, 

 zagotavljane nadzora nad visoko razpoložljivostjo sistemov. 

 

Glavni roki, ki jih mora zagotavljati SIUT so vezani na izgradnjo informacijske podpore za 

izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Ti roki so naslednji: 

 izvajanje kampanje za vnos zbirnih vlog (konec februarja), 

 zagotovitev informacijske podpore za izvajanje administrativnih kontrol in kontrol na 

terenu ter obračunavanje zbirnih vlog (maj – december),  

 zagotovitev informacijske podpore za vnos vlog pri ukrepih razvoja podeželja (tri tedne 

po objavi) aktivnosti se izvajajo skozi celo leto odvisno od plana objav, 
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 zagotovitev informacijske podpore za izvajanje izplačil (skladno z likvidnostnim 

načrtom), 

 zagotovitev informacijske podpore za izvajanje ukrepov sektorja za kmetijske trge, 

 zagotavljanje informacijske podpore za izvajanje ukrepov prihodnje SKP (Monitoring), 

 vključitev projektov v mehanizem Next Gen in 

 upravljanje z zahtevami, ki jih prinaša prehod na DRO 

 

8.1. NADGRADNJE IN IZGRADNJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

 

Področje dela SIUT zajema tako izgradnjo informacijskih sistemov, kot tudi njihov nadgradnjo, 

zato so v nadaljevanju opisana področja, kjer so se aplikacije v letu 2021 bodisi dopolnjevale ali 

izgrajevale na novo. 

 

 EPRP_VNOS (elektronska oddaja vlog PRP): izvedenih je bilo 18 nadgradenj za potrebe 

vnosa vlog za program razvoja podeželja v znesku 110.00,21. 

 EPRP_OBRAVNAVA (obravnava vlog PRP): realiziranih je bilo 6 nadgradenj za obravnavo 

vlog PRP. Porabljena sredstva za  vzdrževanje EPRP_OBRAVNAVA v letu 2021 so v 

znesku  19.000,15. Za izgradnjo prenove aplikacije PRPO je bilo porabljenih 106.000,00. 

 PRP_IZPL (elektronska oddaja zahtevkov in obravnava zahtevkov PRP): realiziranih je 

bilo 17 nadgradenj za elektronsko oddajo in obravnavo zahtevkov in poročil. Porabljena 

sredstva za  PRP_IZPL  v letu 2021 so v znesku  109.732,45. 

 PRPI (vnos in obravnava poročil): Realizirane so bile 4 nadgradnje za vnos in obravnavo 

poročil po zahtevkih PRP. Porabljena sredstva za PRPIP v letu 2021 so  v znesku 

89.705,34. 

 FINA_RAC: realizirane so bile tri nadgradnje. Porabljena sredstva za  FIN_RAC v letu 

2021 so v znesku  61.557,78. 

 KONTROLE2021: za informacijski sistem za izvajanje kontrol na terenu je bilo izvedenih 9 

nadgradenj. Porabljena sredstva za  kontrolo na terenu v letu 2021  so v znesku 221.976. 

 MONITORING: V letu 2021 so bile izvedene 3 nadgradnje v znesku 761.005. 

 VNOS ZBIRNIH VLOG 2021: za potrebe vnosa zbirnih vlog v letu 2021 je bilo izvedenih 5 

nadgradenj. Porabljena sredstva za vnos zbirnih vlog v letu 2021 so v znesku 60.806,67. 

 ADMINISTRATIVNA OBDELAVA ZBIRNIH VLOG 2021: Porabljena sredstva za 

administrativno obdelavo vlog in prenos kontrolnih ugotovitev v letu 2021 so v znesku 

80.806,28. 
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 PROGRAM AKTIVNOSTI 2021: Porabljena sredstva za nadgradnje programa aktivnosti so  

8.625,40. 

 OBRAČUN2020/2021: v letu 2021 je bilo izvedenih 19 nadgradenj za obračun 

2020/2021.Porabljena sredstva za nadgradnjo  OBARCUN2020/21  v letu 2021 so v 

znesku  463.752,69. 

 APLIKACIJSKA PODPORA SLUŽBE ZA KMETIJSKE TRGE: Izvedenih je bilo 5 nadgradenj v 

znesku 119.856. 

 X TABELE 2021: V letu 2021 so bile izvedene 3 nadgradnje. Porabljena sredstva za  X 

tabele  v letu 2021 so v znesku  92.426,19. 

 CENTRALNI REGISTER STRANK 2021: Izvedene so bile 3 nadgradnje. Porabljena sredstva 

v letu 2021 so v znesku  15.317. 

 TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEMI 2021: Izvedena je bila 1 nadgradnja v znesku 4294.  

 E-poslovanje 2021: v letu 2021 je bilo za E-poslovanje porabljenih sredstev  5.226,48. 

 SRP_ŽLED 2021: V letu 2021 sta bili izvedeni 2 nadgradnji v znesku 96.137,83. 

 Register plačilnih pravic za obračun ZV 2021: V letu 2021 so bile izvedene 4 nadgradnje v 

znesku 92.540.   

 IdP(AkSec): V letu 2021 je bila vzpostavljena nova aplikacija za avtorizacijo in 

avtentikacijo  v znesku 140.038,60. 

 

8.2. OCENA DELA SLUŽBE ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE IN TEHNOLOGIJO 

 

V letu 2021 so uspešno doseženi vsi zastavljeni cilji SIUT, saj je bila zagotovljena stalna,  

pravočasna informacijska podpora za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Ob tem je 

bila upoštevana informacijska podpora, ki omogoča varovanje podatkov v skladu s predpisi in 

zagotavlja revizijsko sled ter omogoča nadzor nad visoko razpoložljivostjo sistemov. 
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9. SLUŽBA ZA FINANCE (SF) 

 

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 2021. S svojim delom je smiselno povezala izplačilno, 

računovodsko in poročevalsko funkcijo. Tudi v letu 2021 so nadaljevali z digitalizacijo 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, UNP) ter vodstvo Agencije. Pripravljena so bila letna, četrtletna, mesečna  in 

tedenska poročila o izvršenih izplačilih in vračilih iz naslova SKP. V  celoti so prešli na 

elektronsko podpisovanje in predajo dokumentov tako znotraj sektorja kot med sektorji AKTRP, 

v času Covid krize pa je v celoti prešla tudi na elektronsko poslovanje z MF. 

  

Operativni delovni postopki so se v letu 2021 izgrajevali in dograjevali zlasti na področjih  

 nadgradnja računovodske aplikacije XTB2; 

 dopolnitve v  modulu »Dohodnina« v okviru računovodske aplikacije XTB2, ki sedaj 

omogoča: 

- ažurno poročanje o odvedeni akontaciji dohodnine ob izplačilih in vezano na terjatve 

tudi letno pripravo popravkov REK obrazcev,  

- pripravo letnih obvestil strankam o odvedeni akontaciji dohodnine, 

- pripravo letnih poročil FURS o neobdavčljivih dohodkih za posamezno leto preko 

datoteke VirOprkm.dat in 

- pripravo letnih poročil FURS o uporabnikih planin po KMG MID, kot so bili poročani med 

letom na REK obrazcu 1952 preko datoteke VirSkupkm.dat. 

 dokončanje  nadgradnje aplikacije CRS za avtomatski prenos podatkov o davčnih 

statusih upravičencev v preverbo na FURS in naslov za vročanje kot naslov za pošto; 

- omogočena je paketna izmenjava davčnih statusov (metoda REST) preko spletnega 

servisa FURS,  ki se uporabi konec leta za preveritev davčnih statusov vseh fizičnih oseb 

v CRS in 

- kot naslov za pošto v CRS se iz RKG vzame naslov za vročanje, ki je bodisi stalni bodisi 

začasni naslov, odvisno za katerega se odloči stranka za vročanje na UE. 

 Zaradi pandemije Covid 19 smo delovne postopke na področju računovodstva in 

izvrševanja plačil, spremenili in jih prilagodili na način, ki vsem zaposlenim omogoča 

učinkovito delo od odma, vsem revizorjem pa omogoča aplikativen vpogled v vso 

dokumentacijo. 
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V letu 2021 smo zaradi sprememb na kadrovskem področju, uvedli v delo sodelavca za področje 

vodenja Glavne knjige in sodelavke na področju izvrševanja plačil. V letu 2021 je bila, v skladu z 

večletnim programom SNR, izvedena in brez večjih priporočil zaključena redna revizija za 

področje Računovodenja.  

 

Agencija je v letu 2021 izplačala 341,82 mio EUR proračunskih sredstev. Sredstva so se 

upravičencem izplačevala iz slovenskega in iz evropskega proračuna. Agencija je tako izplačala 

265,43 mio EUR, ki jih RS dobi povrnjene s strani EK, in 76,39 mio EUR sredstev, ki so bremenila 

proračun RS. 

 

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

deleže: 

- proračunske postavke Sektorja za neposredna plačila: 226,68 mio EUR oz. 66,31 %; 

- proračunske postavke Sektorja za kmetijske trge:     40,43 mio EUR oz. 11,83 %; 

- proračunske postavke Sektorja za razvoj podeželja: 74,71 mio EUR oz. 21,86 %. 

  

 
Graf 9: Pregled izplačil Agencije glede na vir sredstev (v mio EUR) 

Izplačilo posameznega leta zajema plačila  izvršena iz proračuna RS v posameznem koledarskem letu v mio € (vir: 

MFERAC in aplikacija za poročanje X tabela) 

  

Leto 2021 je bilo za Agencijo posebno v smislu izplačil različnih Covid ukrepov, v okviru katerih je 

posameznikom in podjetjem iz tega naslova izplačala 26,70 mio EUR proračunskih sredstev. 
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9.1. VODENJE EVIDENC O ODPRTIH TERJATVAH 

 

 Ob začetku proračunskega leta 2021 je imela Agencija 9.204.343 EUR odprtih terjatev (380 

odločb), od tega se je  63,6 % (5.856.397 EUR) terjatev nanašalo na evropska sredstva,  36,4 % 

(3.349.835 EUR) pa na nacionalna sredstva in sredstva izplačana v času predpristopnih pomoči 

EPD. V letu 2021 je AKTRP izdala terjatvene odločbe v znesku  1.133.381 EUR (338 odločb), ki se 

nanašajo na EU knjigo dolžnikov. Prav tako je izdala nove odločbe v znesku 87.445 EUR (1.449 

odločb), ki se nanašajo na SLO knjigo dolžnikov in obračunala obresti na njihov dolg v znesku 

362 EUR. Skoraj vse izdane nacionalne odločbe so se nanašale na izterjavo obveznega prispevka 

za promocijo sadja, le nekaj odločb je bilo izdanih iz naslova vračila upravnih taks. V 

proračunskem letu 2021 smo v EU knjigi dolžnikov izterjali  1.237.995 EUR dolga in umaknili dolg 

odločbam po končanih sodnih postopkih ali izvršili popravke iz naslova obresti v znesku 153.485 

EUR, ter odpisali dolg dolžnikom kot neizterljiv v višini  606.506 EUR. Prav tako smo izterjali  

92.716 EUR, ki se je nanašal na SLO knjigo dolžnikov. Tako ostajajo na dan 31. 12. 2021 odprte 

terjatve v znesku  4.991.792 EUR (187 odločb) v EU knjigi dolžnikov in  3.344.926 EUR (77 odločb) 

v SLO knjigi dolžnikov. Odprti znesek dolga v SLO knjigi dolžnikov vključuje dolgove iz 

nacionalnih ukrepov, večinoma iz naslova obveznega prispevka za promocijo sadja ter dolgove 

programa EPD, katerih odločbe se rešujejo na sodišču RS. 

 

 

Tabela 10:  A. ZBIR*1) – Terjatve  EU skladov AKTRP do strank po stanju na dan 31. 12. 2021 
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Graf 10: Pregled novih dolgov in izterjav po letih za EU (v EUR) 

 

 

 

Graf 11: Pregled novih dolgov in izterjav po letih za SLO (v EUR) 
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9.2. OBSEG UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI PO SKLADIH ZA FINANČNO LETO 

2021 

 

Tabela 11: Razdelitev ugotovljenih nepravilnostih po skladih 

 

9.3.  FINANČNI POPRAVKI 

 

V letu 2021 je bil izrečen finančni popravek za potrditev letnega obračuna EKSRP 2020, Slovenija 

je EK vrnila 117,45 EUR, kar predstavlja razliko med zahtevki in letnim poročilom. S strani EK je 

bila izrečena tudi finančna korekcija, kjer je morala Slovenija vrniti 144.506,84 EUR iz naslova 

Annexa II za sklad PRP07-13 ter 5.303,54 EUR  iz naslova Annexa II za sklad PRP 04-06. 

 

V letu 2021 je bil izrečen finančni popravek za potrditev letnega obračuna EKJS 2020, EK je 

Sloveniji vrnila 154.603,44 EUR, to je razlika med letnim poročilom in mesečnimi T104. Ostalih 

finančnih popravkov ni bilo. Na ESR in ESPR ni bilo finančnih popravkov. 

  

Od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2021 so bile zaradi ugotovitev revizijskih pregledov Evropske komisije na 

področju izdatkov iz kmetijskih skladov EKUJS, EKJS in EKSRP v breme slovenskega proračuna 

obračunane naslednje večje finančne korekcije: 
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 Revizija Datum 
revizije 
mesec/ 

leto 

Vrsta 
korekcije 

Znesek 
korekcije 

(neto znesek 
vračila*) 

(EUR) 

Datum 
vračila 
mesec/ 

leto 

Pomanjkljivosti 

1 Premije na 
površine za leti 
2004 in 2005 

3. 2005 
 

5 % 
pavšalna 

1.485.206,49  5. 2011 - pomanjkljivosti pri kontroli na 
kraju samem (uporaba merilnega 
kolesa namesto GPS in nepravilna 
uporaba tolerance) 

2 Premije za 
govedo in 
drobnico za leti 
2004 in 2005 

10. 2005 2 % in 5 % 
pavšalna in 

točna 

3.812.404,02  
 

1. 2011 - izplačilo premij za živali, zaklane 
pred vstopom v EU  
- pomanjkljivosti pri kontroli na 
kraju samem in sankcioniranju 

 3 SAPARD, EPD, 
PRP  

3. 2006 točna 110.528,12   12. 2011 - pozen začetek preverjanja 
izpolnjevanja večletnih obveznosti 
pri ukrepih KOP in OMD in 
posledično pozno sproženi 
postopki izterjave 

4 Premije za živali v 
letih 2007-2009 
ter IAKS statistike 
za živali za leti 
2006 in 2008 

5. 2009 5 % 
pavšalna  
in točna 

98.167,26   6. 2013 - pomanjkljivosti pri kontroli na 
kraju samem za ovce  
- neustrezna analiza tveganja pri 
drobnici  
- pomanjkljivo sankcioniranje pri 
teletih 

5 Shema enotnega 
plačila v letih 
2007-2009 

11. 2009 točna 187.929,40  6. 2013 - nepravilen izračun plačilnih 
pravic za praho 
- umetno oblikovane enote rabe 
(mostički) 
- uporaba nacionalne rezerve za 
kmetijska zemljišča, na katerih 
rastejo gozdna drevesa (raba 1800) 
brez načrta prestrukturiranja 
- odvzem neupravičeno dodeljenih 
plačilnih pravic in izterjava 
sredstev 

6 Ukrepi 2. osi PRP 
2007-13 (KOP, 
OMD) v letih 
2007-2009 

10. 2009 5 % 
pavšalna  
in točna 

554.004,91  8. 2013 - premajhen obseg oz. 
pomanjkljivosti pri administrativnih 
kontrolah (kolobar, strmi travniki, 
ocena gostote živine) 

7 Pomoč na 
površino v letih 
2006-2008 

6. 2008 2 % 
pavšalna 
in točna 

8.090.131,10  
 

EKJS  
12. 2013 

/ 
EKSRP  
5. 2014 

- netočen LPIS-GIS 
- uporaba mostičkov 
- nepravilno obračunavanje sankcij 
- pomanjkljivosti pri kontroli na 
kraju samem 
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8 Navzkrižna 
skladnost v letih 
2005-2009 

6. 2009 pavšalna 2.089.468  in 
10.304.532 SIT 
(43.000 EUR) 

EKJS  
6. 2014 

/ 
EKSRP  
5.  2014 

-neuporaba ali nepravilna uporaba 
sankcij 
-nekatere zahteve in standardi se 
niso kontrolirali ali se niso 
kontrolirali ustrezno 
-neustrezna oz. nepravočasna 
implementacija nekaterih zahtev 
EU zakonodaje v nacionalni pravni 
red 

9 Premije na 
površino v letih 
2009-2011 

10. 2011 pavšalna 
5% (samo 
na tvegani 
del izplačil) 

12.425,67 1 
neto 
(14.655,33 
bruto) 

9. 2014 - neekstrapolacija rezultatov 
meritev pri kontrolah na terenu, če 
so napake manjše od 3% 

10 Prestrukturiranje 
industrije 
sladkorja v letih 
2007-2010 

9. 2010 točna 8.700.815,25 2 2. 2015 
2. 2016 
2. 2017 

- nepopolna odstranitev 
proizvodnih zmogljivosti pri 
Tovarni sladkorja Ormož (silosa 
nista bila porušena)  

11 Revizija ukrepov 
2. osi PRP 2007-
13 

4. 2013 točna 155.569,65  8. 2015 - pomanjkljivo izvajanje 
administrativnih pregledov o 
obstoju analize tal in kolobarja pri 
kmetijsko-okoljskih podukrepih v 
2011 in 2012 
- follow up poizvedbe 
RD2/2009/11/SI: pomanjkanje 
administrativnih pregledov načrta 
kolobarjenja pri podukrepih KOP 
(razen podukrepa »ohranjanje 
kolobarja«) 

12 Premije na 
površine za leti 
2012 in 2013 

6. 2014 točna  108.975,27 3 1. 2016 - neustrezna administrativna 
obravnava delov GERK-a z drugo 
vrsto rabe, ki ne dosegajo 
minimalne upravičene površine 0.1 
ha. 
- follow up poizvedbe (AA/2011/17): 
neukrepanje v zvezi 
pomanjkljivostjo pri kontroli za 
umetno povečevanje površin. 

13 Navzkrižna 
skladnost v letih 
2012-2014 

11. 2014 2% 
pavšalna 

833.188 neto 
(833.256  
bruto) 

1. 2017 - pomanjkljivosti pri kontroli 
nekaterih predpisanih zahtev 
ravnanja: SMR 1 – ohranjanje 
prosto živečih ptic, SMR 16-18 – 
dobrobit živali (posredno 
preverjanje zahtev) 
- neuporaba sankcij za živali brez 
ene ušesne znamke 
- preblago sankcioniranje za živali 
v primeru  obeh manjkajočih 
ušesnih znamk 

                                                           

1 Prvotni znesek korekcije je bil 347.661,1 EUR, vendar je Komisija zaradi tožbe na ECJ T-12/16, ki je bila rešena v korist Slovenije, povrnila 

delni znesek korekcije v višini 333.005,77 EUR (očitek glede umetnega povečevanja površin pri dolgih ozkih pasovih), zaradi česar končni 

znesek izvedene korekcije za to revizijo znaša 14.655,33 EUR (neto 12.425,67 EUR). 

2 Slovenija je 10.12.2014 zaprosila za obročno vračilo popravka. Komisija je s sklepom z dne 2.3.2015 odobrila vračilo v treh enakih letnih 

obrokih (2015, 2016 in 2017).  

3 Prvotni znesek predloga korekcije je bil 231.322,19 EUR, vendar je Komisija zaradi tožbe na ECJ T-12/16, ki je bila rešena v korist 

Slovenije, povrnila delni znesek korekcije v višini 122.346,92 EUR (očitek glede umetnega povečevanja površin pri dolgih ozkih pasovih), 
zaradi česar končni znesek izvedene korekcije za to revizijo znaša 108.975,27 EUR. 
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14 Umbrella – tržni 
ukrepi in 
neposredne 
pomoči v okviru 
EKJS ter ukrepi 
IAKS in ne-IAKS 
PRP 2014–2020  v 
okviru EKSRP  
 

6. 2018 točna 300.425  EKJS  
6. 2020 
/ EKSRP 
 7. 2020 

 

- navzkrižna skladnost: kontrola na 
terenu za SMR 2 (ptice) 
- RP ne-IAKS: neupravičenost DDV 
pri M8.4 
- RP ne-IAKS: in-situ pregledi pri 
investicijskih projektih za M4 in 
M19  
- RP IAKS: kontrola na terenu za 
M14-dobrobit živali 

**Skupni znesek obračunanih korekcij 26.582.237,14 EUR 
 
 

Tabela 12:  Že obračunane večje finančne korekcije 
 
(Opombe:  
* Upoštevani so neto zneski vračil, ki niso nujno enaki izrečeni finančni korekciji. Največja razlika je v točki 3. (SAPARD, EPD, 
PRP), saj je bila izrečena fin. korekcija v višini 2,28 mio EUR, neto izvedeno vračilo pa je bilo le v višini 110 tisoč EUR, saj je 
Slovenija preveč izplačana sredstva že prej izterjala od upravičencev in jih vrnila v EU blagajno.  
**V tabeli niso prikazane manjše finančne korekcije, kot so korekcije zaradi prekoračitve zgornjih mej ipd.) 

 

Komisija je na podlagi izvedenih revizijskih pregledov predlagala še nekatere finančne korekcije, 

pri katerih pa postopki še niso zaključeni. To pomeni, da znesek korekcije še ni bil knjižen v 

dobro proračuna EU ali pa obstaja še teoretična možnost spremembe stališča Komisije v 

primeru postopka pred Spravnim organom oz. Sodiščem EU. 

 Revizija 
ukrepa SKP 

Datum 
revizije 

Vrsta 
korekcije 

Predlagani 
znesek 

korekcije 
(EUR) 

Predvideni 
datum 
vračila 

mesec/leto 

Pomanjkljivosti 

15 Premije na 
površine za 
leta 2016-2018 
 

8. 2018 točna 4.974.312,65  3. 2022  
(T104 za 1. 

2022) 

- upravni pregledi v zvezi z 
zaprošeno pomočjo 
- izterjava plačilnih pravic  
- upravni pregledi plačilnih pravic 
pri vzpostavitvi sheme osnovnega 
plačila (sprememba nosilca po 
oddani zbirni vlogi) 
- vzpostavitev in upravljanje 
nacionalne rezerve 

16 Premije na 
površine od 
leta 2019 
naprej 
 

7. 2021 točna 2.035.144,17 v  2022 -  upravni pregledi plačilnih pravic 
pri vzpostavitvi sheme osnovnega 
plačila (sprememba nosilca kmetije 
po oddani zbirni vlogi) 
- vzpostavitev in upravljanje 
nacionalne rezerve  

Skupni znesek predlaganih korekcij 7.009.456,82 EUR 
 Tabela 12: Predlagane finančne korekcije 

 

Slovenija je od vstopa v EU dalje v evropske kmetijske sklade skupno vrnila 26,6 mio EUR 

sredstev, pridobljenih iz EKJS, EKSRP in preko predpristopne pomoči.  
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9.4. OCENA DELA SLUŽBE ZA FINANCE V LETU 2021 

 

V letu 2021 je bilo delo v SF zelo uspešno opravljeno.  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 2021 zelo uspešna, saj so izterjali  več kot je 

bilo novo nastalih dolgov. Največ novonastalih dolgov je na skladu PRP 14-20, kar je posledica 

naknadne kontrole investicij po izvršenih izplačilih in na skladu EKJS, kjer so  terjatve  pretežno 

posledica nepravilnosti upravičencev, delno pa tudi del poračunanih večletnih sankcij in 

navzkrižne skladnosti. Na področju SLO terjatev se večina izdanih odločb nanaša na pokrivanje 

obveznega prispevka pridelovalcev sadja. Analiza izterjav pokaže, da je v letu 2021 največji delež 

dolgov izterjanih od dolžnikov v roku 2 let, kar je posledica dobro vzpostavljenega sistema 

izterjav na Agenciji, saj se ob vsakem izplačilu izvajajo tudi kompenzacije dolgov. Ostale odprte 

terjatve (4 leta in več) so večinoma posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in stečajnih 

postopkov. V sodnih postopkih ima AKTRP v letu 2021 cca. 4,26 mio EUR  terjatev. Največ 

terjatev je izterjala AKTRP neposredno z nakazili dolžnikov 54%,  33 % dolgov se je izterjalo  s 

kompenzacijami pri izplačilih drugih odločb strank  in 13 % preko  izvršb FURS. 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 

2021 in ga posredovali Uradu za nadzor proračuna. Vsi postopki na področju izplačil so potekali 

skladno z zastavljenimi cilji in v časovno določenih rokih. 
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10.  SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO (SNR) 

 

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 in se 

dokončno potrdijo na končnem sestanku posamezne notranje revizije 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 2021 so opravili vseh 16 načrtovanih rednih notranjih revizij, en naknaden revizijski 

pregled in eno izredni notranjerevizijski pregled. V okviru revizijskih pregledov so 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. 

 

10.1. IZVEDENI NOTRANJEREVIZIJSKI PREGLEDI 

 

V SNP so bili izvedeni naslednji notranjerevizijski pregledi: sheme proizvodno vezanih podpor - 

strna žita, zelenjadnice (SKP 2014-2020), ekološko kmetovanje (Ukrep 11) in dobrobit živali 

(Ukrep 14). 

 

V SRP so bili izvedeni naslednji notranjerevizijski pregledi: razvoj kmetij in podjetij (Ukrep 6), 

naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (Ukrep 8), 

sodelovanje (Ukrep 16) in ukrepi na področju ribištva (Operativni program ESPR 2014 - 2020). 

 

V SKT so bili izvedeni naslednji notranjerevizijski pregledi: šolska shema, krizna destilacija vina, 

finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-

19, finančna pomoč pri reji prašičev v letu 2020. 

 

Opravili so pet horizontalnih notranjih revizij: ustrezno spremljanje morebitnih preplačil - 

Uredba 2020/532 (odstopanje od Uredbe 809/2014), zunanjetrgovinski ukrepi: izdaja uvoznih in 
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izvoznih dovoljenj, upravljanje s kvotami, upravljanje varščin, tržno informacijski sistem, javno 

naročanje in oddelek za računovodstvo. 

 

Opravili so eno naknadno notranjo revizijo: Naknadni pregled izpolnjevanja priporočil s področja 

varnostne politike ARSKTRP in eno izredno notranjo revizijo: Pregled postopkov in načinov dela 

v SK - Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov neposrednih plačil. 

 

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 SNR sproti spremljajo 

izvajanje vseh izvedenih priporočil, ki so bila podana s strani SNR, Certifikacijskega organa in 

ostalih organov. Večina vseh priporočil, katerih rok za izvedbo je potekel 31. 12. 2021, so bila s 

strani odgovornih organizacijskih enot Agencije in ostalih delegiranih funkcij izvedena.  

 

Poleg opravljanja neposrednega revizijskega dela so v SNR Agencije opravljali tudi svetovanja 

vsebinskim službam in spremljali delo ter nudili strokovno pomoč zunanjim revizorjem 

(Računskega sodišča RS in Certifikacijskemu organu - UNP), ki so v letu 2021 opravljali revizijske 

preglede na Agenciji. 

 

10.2. OCENA REVIZIJSKEGA OKOLJA 

 

Oceno notranjih kontrol in obvladovanja tveganj podajamo za področja, ki so bila predmet 

notranjerevizijskega pregleda v letu 2021. Notranjerevizijski pregledi so zajemali pregled in 

presojo kontrolnega okolja, ocenjevanja tveganj, kontrolnih aktivnosti, informiranja in 

komuniciranja ter aktivnosti spremljanja v skladu z akreditacijskimi merili Delegirane uredbe 

Komisije 907/2014/EU.  

 

Na podlagi opravljenih notranjerevizijskih pregledov ocenjujejo, da so vzpostavljene notranje 

kontrole Agencije ustrezne in da sistem notranjih kontrol deluje dobro, potrebne pa so določene 

manjše izboljšave. Ugotovljene so bile nekatere pomanjkljivosti, ki zmerno vplivajo na delovanje 

ocenjenih ključnih zahtev sistema. Manjše nepravilnosti ali odstopanja, ki se občasno pojavljajo 

zaradi človeškega dejavnika, vodstvo ustrezno zaznava in vzpostavlja ustrezne korektivne 

postopke. Glede na to ocenjujejo, da je obravnava znanih tveganj primerna. Pri 

notranjerevizijskih pregledih ni bilo odkritih tveganj, ki bi ogrožala delovanje Agencije. 

 



 

85 

10.3. OCENA DELA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO V LETU 2021 

 

SNR je v letu 2021 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 izvajala tri večje svetovalne naloge in več manjših svetovanj. 

 

Glede na postavljena merila uspešnosti v programu dela Agencija za leto 2021 ugotavljamo, da 

so vsi cilji doseženi (pravočasna izvedba načrtovanih revizijskih nalog, revizijska poročila so bila 

izdelana v okviru planiranih revizijskih dni, izvedba predstavitev/delavnic v okviru interne 

akademije izobraževanj in stalno izvajanje izobraževanj s področja notranjega revidiranja). 

Ocena dela SNR s strani certifikacijskega organa je bila 4 (SNR deluje dobro; opomba: podatek 

se nanaša na revizijo izdatkov EKJS in EKSRP za leto 2020 (poročilo izdano v mesecu februarju 

2021)). Raven kakovosti izvedbe revizijskega dela se dviguje predvsem na račun delovnih 

izkušenj in stalnega dodatnega izobraževanja notranjih revizorjev. V nadaljevanju podajmo še 

grafičen prikaz izvedenih notranjih revizij in oceno uspešnosti in učinkovitosti delovanja SNR. 

 

 

Graf 12: Izvedba notranjih revizij v letu 2020 in 2021 
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Graf 13: Uspešnost in učinkovitost delovanja SNR v letu 2021 
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11. SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE (SSZ) 

11.1. ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNO NAROČANJE (OPZJN) 

 

Med pristojnosti Oddelka za pravne zadeve in javno naročanje spadajo naslednja področja dela: 

 pravno - sistemski del, 

 nudenje pravne pomoči, 

 področje javnih naročil;, 

 področje vodenja upravnih postopkov na podlagi vloženih pravnih sredstev, 

 sodelovanje pri pripravi informacijskega sistema za obračun vlog in zahtevkov po 

pritožbi in po obravnavi izrednih pravnih sredstev, 

 varstvo osebnih podatkov, 

 dostop do informacij javnega značaja (skupaj z OEUOJ), 

 oblikovanje sistema odkrivanja in preprečevanja goljufij in umetno ustvarjenih 

pogojev.  

 

V okviru prvega področja dela se oddelek vključuje v pripravo predlogov evropskih in nacionalnih 

predpisov ter javnih razpisov s področja dela organa ter sodeluje pri reševanju pomembnih 

sistemskih vprašanj. V okviru nudenja pravne pomoči oddelek izvaja aktivnosti pregleda 

splošnih in konkretnih pravnih aktov, pripravlja gradivo za postopke pred nacionalnimi sodišči in 

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

nudi pravno pomoč vsebinskim službam in drugim NOE organa itd. V okviru tretjega področja 

dela oddelek vodi postopke javnega naročanja za nabavo blaga in storitev za potrebe organa. 

Na četrtem področju dela naloge predstavljajo vodenje upravnih postopkov na podlagi pravnih 

sredstev in po odločbi resornega ministrstva ter sodbi upravnega sodišča. V okviru petega 

področja dela oddelka je skrb za izgradnjo samodejnega informacijskega sistema obračuna vlog 

po pritožbi, obnovi postopka in posebnih primerih odprave odločbe prve stopnje. V okviru 

šestega področja dela ima oddelek sistemizirano delovno mesto, v okviru katerega opravlja 

naloge DPO organa. V okviru sedmega področja dela ob OEUOJ oddelek obravnava vloge za 

dostop do informacij javnega značaja. Med naloge oddelka sodi tudi oblikovanje ustreznega 

sistema odkrivanja in preprečevanja goljufij in umetno ustvarjenih pogojev, kakor tudi 

obravnava zahtevnejših konkretnih primerov s tega področja. 
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11.1.1. PRAVNO-SISTEMSKI DEL IN NUDENJE PRAVNE POMOČI 

 

OPZJN je v letu 2021 sodeloval pri medresorskem usklajevanju številnih 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 nudil pravno 

pomoč pri njihovem delu v obliki pravnih mnenj in navodil, svetovanjem ter pregledom in 

pripravo nekaterih individualnih upravnih aktov, pogodb in internih aktov ter javnih razpisov. 

OPZJN je v letu 2021  aktivno vključen v spremljanje nastajanja besedila nove t.i. “horizontalne 

uredbe”, prilagoditev internih aktov in delovanja Agencije glede na zahteve standarda ISO 

27001:2013, sodeloval pri pripravi sprememb veljavnega Zakona o kmetijstvu ter številnih 

interventnih predpisih, pripravljenih iz razloga pandemije SARS-CoV-2.    

 

ZADEVA 2020 2021 

Medresorsko usklajevanje predlogov predpisov 88 130 

Pregled javnih razpisov 69 67 

Priprava pravnih mnenj, navodil 358 305 

Pregled aktov in pogodb 630 522 

Tabela 13: Prikaz pripravljenih in odgovorjenih zadev v letu 2020 in 2021 

 

Oddelek je tudi v letu 2021 vse zaposlene redno obveščal o objavah predpisov in aktualne sodne 

prakse v Uradnem listu RS in Eur-Lexu, o novostih s področja sodne prakse nacionalnih sodišč, 

zastopal Agencijo na narokih za glavno obravnavo pred Upravnim sodiščem, predstavljal sodbe 

Upravnega sodišča RS o zadevah, ki so v delovni pristojnosti Agencije. Prav tako je obveščal 

zaposlene o oklicih 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 

oziroma prenosu znanja in dobrih praks na druge sodelavce znotraj Agencije.  

 

V letu 2021 je OPZJN sodeloval tudi z ostalimi državnimi in pravosodnimi organi s področja tožb 

za izterjavo dolgov oziroma sodnih izvršb, prijav terjatev v zapuščinski postopek ter s področja 

prijavljenih sumov storitve kaznivih dejanj. V letu 2021 je bilo vseh vlog Agencije v pravdnih 

postopkih, stečajih in izvršbah 29.  
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Na področju postopkov pred Sodiščem EU Agencija v letu 2021 ni imela odprtih zadev. 

 

11.1.2. IZVEDBA JAVNIH NAROČIL 

 

V letu 2021 je bilo sklenjenih 16 pogodb oziroma posamičnih okvirnih sporazumov in 9 aneksov k 

pogodbam oziroma posamičnim okvirnim sporazumom, sklenjenim na podlagi zaključenih 

postopkov oddaje javnih naročil. V letu 2021 je bilo začetih šest skupnih javnih naročil, po 

vsebini večinoma ta predstavljajo zagotavljanje kontinuitete že koriščenih storitev (npr. dobava 

potrošnega materiala za tiskanje, dobava pisarniškega materiala in galanterije, nakup goriva). 

Pri javnih naročilih po različnih vrednostih in postopkih pa sta bila na OPZJN v letu 2021 začeta 

in končana dva postopka javnega naročanja, sem pa ne uvrščamo t.i. evidenčnih naročil, ki se 

zaključijo bodisi s pogodbo bodisi z naročilnico. Agencija je tako v letu 2021 samostojno izvedla 

postopek oddaje javnega naročila za najem storitev zagotavljanja geografsko označenih 

fotografij preko mobilnih naprav (»APP – GOF«) in javno naročilo za tisk odločb, pozivov, 

obvestil, uparjanja podatkov, kompletiranja ter predtiska, obe naročili pa sta se oddali po 

postopku oddaje naročila male vrednosti.  

 

11.1.3. VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV NA PODLAGI REDNIH IN IZREDNIH PRAVNIH 

SREDSTEV 

 

Na področju pritožb je bilo v letu 2021 na novo vloženih 398 pritožb, kar je 132 pritožb manj od 

vloženih v letu 2020. Agencija pa je po pregledu le-teh takoj (brez odstopa višji instanci) rešila 

159 pritožb, kar predstavlja 48 pritožb več kot v letu 2020. To hkrati pomeni, da se je število 

rešenih pritožb na Agenciji glede na njihov priliv v tekočem letu, povečalo. Na MKGP je bilo 

rešenih 349 pritožb, kar pomeni 8 pritožb več kot v letu 2020, pri čemer so bile upravne odločbe 

Agencije v 71 primerih odpravljene in zadeve vrnjene v ponovno obravnavo na Agencijo. 62 

pritožb je še vedno v obravnavi pri instančnem organu (MKGP), na dan 31. 12. 2021 pa je bilo 42 

pritožb v obravnavi na Agenciji.    

 

Na splošno je viden upad števila pritožb v letu 2021 glede na leto 2020. Po posameznih 

področjih se je pripad zadev s področja pritožb na SKT, glede na leto 2020, zmanjšal za 39 %, na 

SRP se je prav tako število pritožb zmanjšalo za 8 %. Na SNP delu se je število pritožb znižalo za 

9 %. MKGP je v letu 2021 rešil 8 % več pritožb kot v letu poprej, kar je posledica prenosa pritožb 

iz preteklega leta, iz naslova interventnih ukrepov na področjih SKT in SNP zaradi izrednih 

razmer COVID-19. Na področju rešenih pritožb je bil delež pozitivno rešenih pritožb na MKGP 2 

%, od tega pa je bilo okrog 13 % upravnih zadev vrnjenih v ponovno odločanje na Agencijo. 
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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 2021 je bilo izvedenih 264 upravnih postopkov iz naslova 

izrednih pravnih sredstev. V 69 zadevah OPZJN še vodi postopek obnove oziroma izredne 

odprave odločbe.  

 

Vodenje upravnih postopkov:   2020  2021 

Pritožbe SNP - pripad zadev 129 117 

Rešeno - MKGP 91 85 

Rešeno - Agencija 42 33 

Izredna pravna sredstva - pripad zadev 778 290 

Rešeno - MKGP 0 0 

Rešeno - Agencija 754 264 

Pritožbe SRP- pripad zadev 117 107 

Rešeno - MKGP 81 118 

Rešeno - Agencija 48 75 

Pritožbe SKT- pripad zadev 265 174 

Rešeno - MKGP 169 146 

Rešeno - Agencija 77 109 

Tabela 14: Upravni postopki 

 

11.1.4. UPRAVNI SPORI 

 

V letu 2021 je bilo vloženih 18 tožb zoper odločbe Agencije (iz področja SKT, SRP in SNP), kar je 

11 manj kot leto prej. Od v tabeli št. 16 navedenega števila je Upravno sodišče v 23 primerih 

ugodilo tožbi in naložilo Agenciji ponovno odločanje, v 23 primerih je zavrnilo tožbo in potrdilo 

odločitev Agencije, v 66 primerih pa so zadeve še v reševanju na Upravnem sodišču. V primeru 

ponovnih odločanj po sodbah gre za strokovno zelo kompleksne primere (SKT- vinarji; SRP- 

ponovno odločanje v drugem ali tretjem ponovljenem postopku), kar predstavlja tudi kadrovsko 

obremenitev za OPZJN.  

 

Vodenje postopkov pred Upravnim sodiščem 2020 2021 

Tožbe SNP – pripad zadev 12 7 

Rešeno – Upravno sodišče 7 6 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 10 2 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 32 31 

Tožbe SRP – pripad zadev 8 6 
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Rešeno – Upravno sodišče 16 10 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 8 16 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 44 24 

Tožbe SKT – pripad zadev 9 5 

Rešeno – Upravno sodišče 9 7 

Rešeno – Agencija (v postopku ponovnega odločanja) 5 5 

Tožba v reševanju na Upravnem sodišču 18 11 

Tabela 15: Upravni postopki pred sodiščem 

 

11.2. ODDELEK ZA KADROVSKE IN FINANČNO MATERIALNE ZADEVE (OKFMZ) 

 

V letu 2021 je bilo delo na kadrovskem področju zaznamovano z delovno pravnimi akti zaradi 

pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19). 

 

Ključni ukrepi v letu 2021 so bili: 

- Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in 

zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja in s tem povezanega 

zmanjšanja obsega javnih nalog delodajalec se javne uslužbence napoti na čakanje na 

delo doma s pravico do nadomestila plače; 

- Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in 

zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja se omogoči varstvo 

otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole in sicer 

enemu od zaposlenih staršev s pravico do nadomestila plače; 

- Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in 

zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja se omogoči delo na 

domu; 

- Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije iz naslova 

ZIUZEOP; 

- Izplačal se je regres za letni dopust za leto 2021, v višini minimalne plače 1.050,00 EUR; 

- v letu 2021 se je izvedlo napredovanja v plačne razrede in nazive z odloženo pravico do 

višje plače s 1. 12. 2021; 

- Izplačala se je redna delovna uspešnost letu 2021.  

 

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

2021 ni spremenil, in sicer je dovoljena kvota 222 delovnih mest za nedoločen čas (leto 2021). Na 

podlagi enotnega kadrovskega načrta MKGP je bilo v letu 2021 sistemiziranih 73 delovnih mest 
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za potrebe Programa razvoja podeželja 2014-2020 in 2 delovni mesti za potrebe Operativnega 

programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014 - 2020.  

Agencija je v letu 2021 na novo zaposlila 13 javnih uslužbencev, 6 javnih uslužbencev pa 

nadomešča začasno odsotne javne uslužbenke, ki so na porodniškem dopustu.  

 

V letu 2021 je bilo 9 odhodov, 2 javna uslužbenca sta se upokojila, 7 javnih uslužbencev je bilo 

premeščenih v druge organe državne uprave, ostali so podali odpoved delovnega razmerja, trije 

pa so začasno premeščeni na MKGP, MORS in MDDSZEM. 

 

Na področju zaposlovanja je bilo v letu 2021 izvedenih 30 postopkov za zaposlitev. Izvedenih je 

bilo 20 javnih natečajev in 10 javnih objav. V okviru postopkov za zaposlitev je na Agencijo 

prispelo 606 kandidatur za delovna mesta, v postopkih zaposlovanja je bilo izdanih 606 aktov. 

 

Postopki zaposlitev 

 

Št. postopkov 

 

prispele vloge 

 

neuspeli natečaji/objave 

 

 
Javni natečaji 20 460 5 

Interni natečaji 0 0 0 

Javne objave 10 146 3 

SKUPAJ 30 606 8 

Tabela 16: Pregled v letu 2021 izvedenih postopkov za zaposlitev 

 

V letu 2021 so bila v aprilu izvedena napredovanja v višje plačne razrede in meseca maja 

napredovanja v višji naziv. 

 

V letu 2021 je bilo na podlagi 95. člena ZJU izdanih 15 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 letu 2021 je bila narejena 1 sprememba Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest.  

 

Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je bil realiziran v omejenem obsegu 

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 2021. 

  



 

93 

Agencija je v letu 2021 vzpostavila platformo, kjer lahko vsak zaposleni pogleda webinar. Vsi 

webinarji se nahajajo na skupnem direktorju na J:\SSZ\VIDNO_VSEM\IZOBRAŽEVANJE 2021. 

 

V letu 2021 so bilo sklenjene 4 pogodbe o financiranju študija in 9 pogodb o študijskem dopustu. 

Zaradi nadpovprečne delovne obremenjenosti zaposlenih v letu 2021, je bilo sklenjenih 442 

dogovorov o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence. 

 

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 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 oziroma evidenčna naročila. 

 

Pri najemodajalcu D.S.U. d.o.o. ima Agencija od 1. 7. 2013 dalje (preko MJU, 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 2021 za stroške dela, materialne stroške in investicije ter investicijsko 

vzdrževanje porabila 9 % več finančnih sredstev kot v letu 2020.  

 

 Realizacija 2020 Realizacija 2021 Indeks R21/R20 

Plače 7.629.512 7.804.952 1,02 

Materialni stroški 1.178.093 1.066.037 0,90 

Investicije 2.106.192 3.016.077 1,43 

Skupaj 10.913.797 11.887.066 1,09 

Tabela 17: Realizacija v letih 2020 in 2021 
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11.3. ODDELEK ZA DOKUMENTACIJO IN ARHIV (ODA) 

 

Število vseh vhodnih dokumentov Agencije se je leta 2021, v primerjavi z letom prej, zmanjšalo 

predvsem na račun SKT. Zmanjšanje števila vhodnih dokumentov na SKT je posledica odločb, 

izdanih po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc (COVID-19 interventni 

ukrepi). Število vhodnih dokumentov na SRP se je povečalo na račun vloženih vlog na nove JR 

ter vlaganja zahtevkov za povračilo upravičenih in z odločbo o pravici do sredstev odobrenih 

stroškov. Število vhodnih dokumentov na SNP se je prav tako nekoliko povečalo.  

 

Agencija je v letu 2021 svojim strankam posredovala 372.360 dokumentov. Število izhodnih 

dokumentov Agencije se vsako leto povečuje. V letu 2021 predvsem na račun izvajanja 

interventnih ukrepov zaradi COVID-19. 

 

Na sedežu Agencije je v hrambi 975 metrov gradiva tekoče zbirke, od tega je bilo leta 2021 

predanih 60 metrov gradiva, predvsem skeniranih dokumentov vseh služb in sektorjev. Na 

zunanjo lokacijo arhiva je bilo v letu 2021 preseljenih 150 metrov gradiva. Skupaj je na zunanji 

lokaciji arhiva 3.740 metrov gradiva. Količina prevzetega gradiva je manjša od načrtovane, kar 

pa je posledica dela na domu in tega, da se večina gradiva skenira in hrani v ODA. 

 

Število skeniranih dokumentov se je v letu 2021 zmanjšalo. Posledica zmanjšanja skeniranih 

dokumentov je predvsem ta, da upravičenci na SRP kot tudi na SKT oddajajo elektronske vloge. 

Količina skeniranih strani se je zmanjšala, kar pomeni, da dokumenti, ki jih prejme Agencija, 

niso več tako obsežni. Skenirale so se tudi vloge za interventne ukrepe, ki pa niso obsežne. 

Agencija je v letu 2021 vse dokumente, ki jih je prejela, digitalizirala. Prav tako so bili vsi izhodni 

dokumenti digitalni, notranje poslovanje Agencije pa je tudi v celoti digitalizirano.  

 

Agencija je v letu 2021 nadaljevala s postopkom vročanja dokumentov v varne elektronske 

predale strank. Število elektronskih vročitev v letu 2021 je bilo 1.446, kar je glede na leto 2020, ko 

jih je Agencija poslala 744, velik porast. 

 

Agencija zelo uspešno zasleduje cilj brezpapirnega poslovanja, ki ji je omogočil zelo dober 

prehod zaposlenih na delo na domu. Zaradi vseh aktivnosti, ki so bile že v preteklosti opravljene 

na račun digitalizacije, je bilo delo na Agenciji opravljeno tekoče kljub epidemiji COVID-19. Prav 

tako je bilo pravočasno opravljeno vso delo v ODA. 
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 2020 2021 

Neposredna plačila 
83.318 84.712 

Ukrepi SKT 
40.621 22.327 

Ukrepi PRP 20.529 24.914 

Splošne zadeve 
5.937 4.952 

Skupaj vhodnih dokumentov 150.225 136..905 

 

Tabela 18: Število vhodnih dokumentov v letu 2020 in 2021 

 

 2020 2021 
Neposredna plačila 249.464 250.084 
Ukrepi SKT 32.910 38.401 
Ukrepi PRP 18.715 26.628 
Splošne zadeve 57.528 57.247 
Elektronsko vročanje 744 1.446 

Skupaj izhodnih dokumentov 358.617 372.360 
Tabela 19: Število izhodnih dokumentov v letih 2020 in 2021 

 

 2020 2021 

Število skeniranih dokumentov 75.530 39.081 

Število skeniranih strani 722.885 432.098 

Tabela 20: Število skeniranih dokumentov v letih 2020 in 2021 

 

 2020 2021 

Prevzem dokumentacije v arhiviranje 
110 tekočih metrov 60 tekočih metrov 

Izposoja dokumentarnega gradiva iz stalnega 

arhiva- zunanji 
68 zadev 21 zadev 

Posegi v dokumentacijo iz delovnega arhiva 

zaradi tekočega dela SRP, pritožb in 

revizorjev 

1.620 zadev 475 zadev 

Tabela 21: Prikaz arhivske dejavnosti v letih 2020 in 2021 

 

11.4. ODDELEK ZA EU ZADEVE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI (OEUOJ) 

 

11.4.1 EU IN MEDNARODNE ZADEVE 

 

Po izvedeni reviziji Komisije glede upravljanja in kontrole shem pomoči na površino za EKJS in 

EKSRP iz leta 2018 in opravljenem bilateralnem sestanku v Bruslju v letu 2019, so slovenski 

organi 14. 1. 2020 prejeli stališče Komisije, ki vključuje predlog finančnega popravka v višini 

4.986.008 EUR. Komisija je ugotovila pomanjkljivosti pri izvajanju 4 ključnih kontrol, ki 

predstavljajo tveganje za sklad EKJS: administrativne kontrole v zvezi z zaprošeno pomočjo, 

izterjava plačilnih pravic, administrativne kontrole plačilnih pravic pri vzpostavitvi sheme 
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osnovnega plačila ter vzpostavitev in upravljanje nacionalne rezerve. Slovenski organi so dne 31. 

3. 2020 pri Spravnem organu vložili zahtevek za spravo, sestanek s Spravnim organom pa je 

potekal dne 27. 10. 2020. Poročilo Spravnega organa je bilo prejeto 10. 11. 2020. Po izvedenem 

spravnem postopku so slovenski organi dne 26. 3. 2021 prejeli končno stališče DG AGRI glede 

obsega pomanjkljivosti in višine finančnega popravka. DG AGRI vztraja pri svojem stališču glede 

ugotovljenih pomanjkljivosti in stopnje tveganja za sklad. Na podlagi novih informacij po 

spravnem postopku pa je popravil izračun finančne korekcije, tako da predlaga izključitev iz 

financiranja EU v neto znesku 4.974.312 EUR. Znesek je v primerjavi s prvotno predlaganim za 

ca. 11.600 EUR nižji. Revizija AA/2018/11/SI je s tem zaključena. Po posvetu na Odboru za 

kmetijska sklada je bil finančni popravek vključen v sklep Komisije št. 67 z dne 17. 11. 2021 o 

izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova EKJS in EKSRP iz financiranja EU. 

 

Evropsko računsko sodišče (ECA) je 22. 6. 2020 poslalo najavno pismo z namero izvedbe desk 

audit revizije v Sloveniji, skladno s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Cilj revizije 

je preučitev štirih naključnih transakcij znotraj Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. 

Transakcije se nanašajo na zahtevek za plačilo z dne 20. 4. 2020 v višini 14.201.300,64 EUR, ki 

zadeva izjavo o odhodkih za obdobje 1. 1.–31. 3. 2020 za program razvoja podeželja 

2014SI06RDNP001. Dve transakciji se nanašata na ukrep M4 – Naložbe v osnovna sredstva, po 

ena pa na ukrep M13 – Območja z naravnimi omejitvami (OMD) oz. M19 – Podpora za lokalni 

razvoj (LAS). SLO organi so do 25. 11. 2020 glede na pisma z zahtevami, ki jih je poslala ECA, 

trikrat pripravili zahtevana gradiva/pojasnila in jih naložili na ECA spletni direktorij. Prvo 

pošiljanje se nanaša na ECA zahtevo z dne 13. 7. 2020 in je bilo opravljeno dne 5. 8. 2020. Poleg 

konkretnih dokumentov v zvezi z izbranimi štirimi upravičenci, so revizorji želeli tudi relevantno 

nacionalno zakonodajo in interna navodila. Drugo pošiljanje se nanaša na ECA zahtevo z dne 21. 

10. 2020 in je bilo opravljeno dne 3. 11. 2020. Zahteve se nanašajo izključno na izbrane štiri 

transakcije. Tretje pošiljanje se nanaša na ECA zahtevo z dne 13. 11. 2020 in je bilo opravljeno 

dne 25. 11. 2020. Zahteve se tudi tu nanašajo izključno na izbrane štiri transakcije ter 

predstavljajo follow-up predhodne poizvedbe. Hkrati z zadnjo poizvedbo je ECA izpostavila 

potrebo po organizaciji t.i. on-line tedna, kjer so se v dneh 7. 12.– 8. 12.2020 ob pomoči video 

sestankov razčistila tista odprta vprašanja, ki niso mogla biti zadovoljivo pojasnjena na način 

predložitve dokazil/pojasnil v ECA spletni direktorij. Video-sestanki so bili trije, prvi se je 

nanašal na splošni del, druga dva pa na ukrepe M4 in M19 oz. na ukrep M13. Na SLO strani so 

poleg zaposlenih na AKTRP sodelovali tudi zaposleni iz MKGP ter izbrani upravičenec znotraj 

ukrepa M19. V februarju 2021 smo prejeli zaključni dopis Evropskega računskega sodišča v zvezi 

z revizijo, kjer ni bilo ugotovljenih nobenih napak oz. neskladnosti in ni bilo podanih nobenih 

priporočil. Revizija je bila s tem uspešno zaključena. 
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S strani ECA je bilo 1. 4. 2021 prejet revizijski vprašalnik o uporabi velepodatkov vseh organov za 

spremljanje in vrednotenje skupne kmetijske politike. Služba za analizo MKGP je AKTRP 

zaprosila za izpolnitev vprašalnika, ki je bil izpolnjen s strani Službe za informacijsko upravljanje 

in tehnologijo AKTRP in poslan na ECA. Nadaljnjih aktivnosti na področju ni bilo. 

 

Dne 28. 9. 2021 smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli 

zaprosilo o kontaktni osebi na AKTRP za revizijo uspešnosti glede navzkrižja interesov pri 

deljenem upravljanju. Revizijo izvaja evropsko računsko sodišče (ERS), kontaktna točka za 

sodelovanje pa je Ministrstvo za finance (MF). Obseg revizije vključuje ciljno raziskavo v vseh 

državah članicah. Za zbiranje splošnih informacij in mnenj, ki bodo omogočila sklepanje o 

možnih izzivih in tveganjih, povezanih z nasprotjem interesov pri deljenem upravljanju, so 

revizorji Sodišča želeli z slovenskimi organi opraviti anketo na podlagi pripravljenega spletnega 

vprašalnika. OEUOJ je skupaj z vsebinskimi sodelavci izčrpno pripravil odgovore za anketo in jo v 

ustreznem čas posredoval na za to namenjeno spletno mesto (28. 10. 2021). 

 

Urad RS za nadzor proračuna je v sredini avgusta 2021 najavil revizijo na področju Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, ki je potekala med 1. 9. in 30. 11. 2021. V okviru 

revizije so bili pregledane naključno izbrane štiri operacije. AKTRP je v roku poslala zahtevano 

dokumentacijo v okviru revizije RO21-2. Končna poročila vseh štirih operacij niso prinesla 

izsledkov o nepravilnosti ali finančnih korekcij. 

 

Kar zadeva letno revizijo EKJS in EKSRP 2020 s strani certifikacijskega organa, je število manj 

pomembnih priporočil nižje kot v prejšnjem letu (referenca: Končno pismo poslovodstvu 2020), 

podani pa sta 2 srednje pomembni priporočil (referenca: Poročilo o reviziji letnega obračuna 

izdatkov EKJS IN EKSRP). 

 

Ocene v matrikah za akreditacijske kriterije so v povprečju ocenjene s 4. Iz navedenega izhaja, 

da je sistem notranjih kontrol in tudi skladnost z akreditacijskimi merili 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. Večina primerov ima status navadnih nepravilnosti, en primer pa 

je sum na goljufijo. 

 

Pri projektu ARACHNE je v letu 2021 potekalo nadaljevanje vsebinske obogatitve podatkov. 

Zadnji poslani podatkovni set se nanaša na M8.6-gozdarstvo in zajema že šest vsebinskih 

sklopov: General, Entities, Projects, Expenses, Project-SME in Related People. Navezano je bilo 
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vsebinsko sodelovanje z estonsko plačilno agencijo PRIA. Na AKTRP je dobil dostop do 

aplikacije širši krog uporabnikov. V mesecu novembru je potekal webinar, kjer so predstavniki 

Evropske komisije prezentirali namen in funkcionalnosti orodja Arachne za zaščito finančnih 

interesov Skupnosti znotraj CAP. V preostanku tekočega leta in tekom leta 2022 nameravamo 

podatkovni set ob sodelovanju D.G. EMPL razširiti še s sklopom Contracts. Nato nameravamo 

vnesti v sistem večje število ukrepov ter s tem začeti prehod iz testne faze v dejansko uporabo 

orodja. Hkrati je za leto 2022 in nadalje s strani D.G. AGRI napovedano pospešeno približevanje 

orodja potrebam kmetijskih skladov. Pričakovanje je, da bo to po eni strani izboljšalo vnos 

vhodnih podatkov v sistem, po drugi strani pa povečalo funkcionalnost orodja. 

 

AKTRP je v letu 2021 še vedno blokirala vse študijske obiske zaradi epidemije COVID-19. Celotna 

komunikacija (mednarodni odnosi, revizije, drugi sestanki ) je v veliki večini potekala s pomočjo 

telekonferenčnih orodij, ki so uspešno nadomestile sestanke v živo. 

 

Število sprejetih akreditacijskih dokumentov v skrbništvo se je v primerjavi s preteklim letom 

povečalo iz 250 v letu 2020 na 297 v letu 2021. Do povečanja števila novo akreditiranih 

dokumentov je v letu 2021 prišlo predvsem zaradi prilagajanja dokumentov spremembam v 

nacionalni in EU zakonodaji, zaradi priporočil podanih s strani revizijskih služb, novih ukrepov 

ter novih postopkov (predvsem v povezavi z interventnimi ukrepi povezanimi z COVID_19 ter z 

uvedbo digitaliziranega postopka podpisovanja zapisnika). K povečanju števila akreditiranih 

dokumentov pa je veliko doprinesla tudi reorganizacija Službe za kontrolo, kar je imelo za 

posledico spremembe v številni dokumentaciji. 

 

OEUOJ v tem koledarskem letu posveča veliko pozornosti doakreditacijskim aktivnostim, ki so 

nujne za tekoče delo in prehod na novo skupno kmetijsko politiko (SKP) v letu 2023. S tem 

namenom je bil v pričetku leta 2021 ustanovljena delovna skupina za doakreditacijo, ki skupaj s 

vsebinskimi sodelavci pripravlja gradivo in pregled obstoječe dokumentacije in pravnih podlag, 

ki bodo predstavljale zakonodajni okvir nove SKP. Potrditev zakonodajnega svežnja se obeta v 

decembru 2021, v času predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu. Tekom leta so bili izvedeni 

trije sestanki skupine za doakreditacijo. Oblikovali smo časovnico akreditacijskih aktivnosti za 

vse NOE ter pričeli z analizo vrzeli akreditacijskih kriterijev v sklopu SSZ. Z vsako NOE posebej se 

izvajajo aktivnosti in izdelava analize vrzeli za posamezen sektor in službo.  

 

Oddelek je v letu 2021 skrbel tudi za več drugih horizontalnih aktivnosti, npr. upravljanje 

aplikacije za spremljanje izvajanja revizijskih priporočil »Follow up«, vodenje seznama 

delegiranih nalog, poročanje Komisiji idr. 
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11.4.1. PODROČJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI 

 

Naloge komuniciranja in odnosov z javnostmi se izvajajo v okviru Projektne skupine za 

komuniciranje in odnose z javnostmi (PSKOJ), ki deluje samostojno v okviru OEUOJ-SSZ. 

Dinamika izvajanja nalog na tem področju je zelo odvisna od izvajanja nalog drugih 

organizacijskih enot AKTRP (izvajanje ukrepov, izdaja odločb, pozivov, vlaganje vlog na javne 

razpise ipd.) in zunanjih dejavnikov (strank-uporabnikov, poizvedb Službe za odnose z javnostmi 

in promocijo MKGP in drugih državnih in javnih organov, novinarjev ter različnih medijev).  

 

PSKOJ je v letu 2021 poleg rednega in učinkovitega obveščanja javnosti, redno spremljala 

medijske objave  o Agenciji v množičnih medijih in vodstvo o tem obveščala ter pripravljala 

ustrezne odzive. Zagotavljanje kakovostnih in ažurnih informacij o delu Agencije množičnim 

medijem oziroma novinarjem, organom javne uprave, nevladnim institucijam in vsem ostalim 

ciljnim javnostim ter zagotavljanje dostop do informacij javnega značaja je stalna in prioritetna 

naloga OEUOJ-PSKOJ. 

 

Število odgovorov na zahteve po informacijah javnega značaja, število odgovorov na poizvedbe 

po podatkih s strani različnih javnosti (strank, svetovalcev, podjetij, institucij in organov javne 

uprave itd.) ter število objavljenih odgovorov na Forumu se je v letu 2021 precej povečalo, število 

pripravljenih odgovorov in opomnikov na poizvedbe novinarjev je ostalo na podobnem nivoju kot 

preteklo leto, število objavljenih novic ter sporočil za javnost pa se je v letu 2021 tudi precej 

zvišalo (Tabela 23). Javnost in vlagatelje smo bolj sistematično obveščati o izdaji odločb, ter o 

izrednih ukrepih, ki jih je Agencija izvajala zaradi epidemije.  

 

Odgovorov na telefonske poizvedbe strank je bilo v letu 2021  več, saj so informatorji klicnega 

centra uspešno odgovorili na okrog 22.357 klicev strank. Skrbeli so 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. 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 oziroma poteka izplačil za zahtevke iz zbirnih vlog za leto 2021 ter o 

pogojih in načrtovanih objavah javnih razpisov. V letu 2021 je Agencija izvajala tudi številne 
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izredne ukrepe v povezavi z epidemijo COVID-19, zato so klicatelji pogosto spraševali tudi o 

možnostih uveljavljanja le-teh.  

 

V letu 2021 je bila zaključena popolna tehnološka posodobitev klicnega centra, ki po novem 

deluje na novem strežniku po sitemu IP telefonije, informatorjem pa je bil zagotovljen dostop 

do novih spletnih aplikacij za sprejem klicev in za vpisovanje podatkov o klicih. S posodobitvijo je 

bila informatorjem omogočena tudi možnost dela od doma.  

 

Pomembno orodje komuniciranja in informiranja so tudi Forum, spletne strani in družbeno 

omrežje Facebook, kjer so bile objavljene vse pomembne informacije, gradiva in odgovori na 

vprašanja o ukrepih aktualnega programskega obdobja pa tudi  odgovori na postavljena 

vsebinska vprašanja ter odzivi na komentarje uporabnikov (275 objav).  

Na spletni strani Agencije je bilo objavljeno kar 217 novic in sporočil za javnost ter številni 

aktualne podatki o poslovanju Agencije (izvedba izplačil, obravnava vlog in zahtevkov, potek 

kampanje zbirnih vlog ipd.)  

PSKOJ je celo leto redno skrbela za vsebinsko posodabljanje spletnih 

strani osrednjem portalu državne uprave GOV.SI. Poleg sporočil za javnost so se objave 

nanašale na različne aktualne vsebine s področja dela (priročniki, obvestila, navodila, 

informacije javnega značaja, terminski plan obravnave vlog in zahtevkov, podatki o izvedenih 

izplačilih, pomembni roki ipd.), novosti, zanimivosti in uporabne povezave. Tudi v letu 2021 je bil 

pred kampanjo zbirnih vlog vzpostavljen poseben portal z naslovom »Oddaja zbirne vloge za 

leto 2021.  Na spletni aplikaciji Forum so na vprašanja kmetijskih svetovalcev, v sodelovanju s 

predstavniki MKGP, odgovarjali strokovni sodelavci Agencije, v letu 2021 jih je bilo objavljenih 

okrog 1.426 odgovorov na konkretna vprašanja. Večina vprašanj in odgovorov se je nanašala na 

aktualne javne razpise PRP. V letu 2021 je bila tudi zaključena tehnična prenova spletnega 

Foruma. 

 

Agencija je v letu 2021 izvedla spletno objavo vseh prejemnikov sredstev v evropskem finančnem 

letu 2020 za sklada EKJS in EKSRP v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi na tem področju.   

  

  2020  2021  

Različne poizvedbe strank, organov, institucij, odvetnikov   

 pisni odgovori  

  odgovori prek telefonskih klicev  

1.265  

17.500  

  

1.489  

22.357 

Novinarske poizvedbe  64  51 

Objavljene novice na spletni strani in FB 235  492 
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Objava odgovorov na vprašanja na forumu in spletnih straneh  1400 1426 

Skupaj  20.464  25.815 

Tabela 22: Prikaz pripravljenih in odgovorjenih zadev 

  

V OEUOJ so pripravili tudi letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja za leto 2021, PSKOJ pa je organiziral tudi številne spletne seminarje in video sestanke. 

Preko uporabniškega računa spletnega komunikacijskega orodja Webex »Konference AKTRP« je 

bilo od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 razpisanih 410 terminov / sestankov, pri katerih je PSKOJ po 

potrebi in dogovoru posredno ali neposredno sodeloval pri tehnični pomoči (skrbništvo 

uporabniškega računa, razpisovanje terminov, vzpostavljanje povezav, priprava sejnih sob, 

upravljanje s tehnično opremo, priprava/analiza statistik, urejanje posnetkov, testni termini, 

posvetovanja s sodelavci). 

 

Spletno platformo za izvajanje spletnih seminarjev »GoToWebinar« se na Agenciji poleg 

osnovnega namena - izvajanja spletnih seminarjev, uporablja predvsem za nadgrajevanje 

znanja sodelavcev, med sektorskega in med službenega sodelovanja v obliki prenosa primerov 

dobrih praks in predstavitvi oz. spoznavanju področij delovanja za novo zaposlene. V letu  2021 

je bilo posnetih ali naloženih 73 vsebin. Poleg skrbništva uporabniškega računa »spletne-

konference.aktrp@gov.si« sodelavci PSKOJ skrbimo tudi za celovito tehnično podporo vsem 

zaposlenim. V večini gre za pomoč pri izvedbi seminarjev, obdelovanju posnetkov ter pripravi in 

posredovanju statistik ogledov – največ sodelovanja na tem področju poteka s Službo za 

kontrolo. 

 

Na Agenciji je bila v letu 2021 organizirana ena novinarska konferenca ter nekaj izjav za medije o 

aplikaciji Sopotnik, izjava generalnega direktorja v televizijski oddaji, pripravljeni pa so bili tudi 

mnogi opomniki za medijske dogodke in obiske ministra na terenu, ki jih organizira 

MKGP. Agencija je skupaj s KGZS pripravila tudi novinarsko konferenco in predstavila pomen 

majhnih kmetij za slovensko kmetijstvo in podeželje, trenutno objavljeni javni razpis in že 

dosežene rezultate ob zaključku izvajanja 1. javnega razpisa. 

 

Na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, je bil uspešno izveden Posvet ob 20. 

letnici Agencije, informatorji in strokovni uslužbenci pa so bili na voljo za vsa morebitna 

vprašanja obiskovalcev. Ob tej priložnosti so bili predstavljeni v letu 2021 pripravljeni promocijski 

filmi o Agenciji: 10 minutni predstavitveni film in pet kratkih filmčkov o dejavnostih Agencije na 

različnih področjih.  
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11.5. OCENA DELA SLUŽBE ZA SPLOŠNE ZADEVE V LETU 2021 

 

Delo SSZ je bilo v letu 2021 uspešno. Agencija je ohranila dosedanji standard storitev, ki jih SSZ 

nudi ostalim sektorjem, hkrati pa je služba ves čas skrbela za digitalizacijo, učinkovito 

upravljanje s kadri, sredstvi za delovanje Agencije, intenzivno sodelovala pri pripravi pravne 

infrastrukture ter skrbela za učinkovit pretok informacij med Agencijo in različnimi domačimi in 

tujimi deležniki, več aktivnosti pa tudi namenila promociji poslanstva in delovanja Agencije. 
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12. ZAKLJUČEK 

Delo Agencije je bilo v letu 2021 uspešno. Učinkovito je izvajala vse upravne postopke, kontrole, 

in izplačila za ukrepe nacionalne in skupne kmetijske politike, v skladu z zahtevami Evropskih in 

nacionalnih predpisov. Kljub epidemiji COVID-19 so bila pravočasno izvedena vsa izplačila tako 

ta redne ukrepe, kot tudi za izredne nenačrtovane ukrepe pomoči, ki so bili uvedeni zaradi 

epidemije. 

Vodstvo Agencije je uspešno nadaljevalo z uvajanjem ukrepov, ki krajšajo obravnavo vlog, 

izboljšujejo komunikacijo z vlagatelji in pospešujejo informatizacijo na tistih področjih oziroma 

ukrepih, ki še niso optimalno informacijsko podprti. Uvedene so bile številne tehnološke novosti 

na področju e-vnos vlog in zahtevkov, e-vročanja, e-podpisovanja in digitalizacije. 
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