
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 

ekološko kmetovanje in plačila območjem z 

naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 

Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020 
 

23. 1. 2020 



Spremembe predpisov EU 

• navedba novel zadevnih predpisov EU in sklepa Evropske 

komisije, s katerim je bila potrjena 7. sprememba PRP 2014–

2020 

Spremembe Uredbe o shemah NP 

• ureditev sklica na spremembe Uredbe o shemah 

neposrednih plačil 

Druge spremembe in dopolnitve 
• dopolnitev priloge 16 

• prehodne določbe za leto 2019 

• redakcijski in tehnični popravki 

 

 

 



Sredstva 
KOPOP: 

• pred spremembo: 203.287.386,67 EUR 

• po spremembi: 206.487.386,67 EUR 

EK: 

• pred spremembo: 65.300.000 EUR 

• po spremembi: 66.131.000 EUR 

OMD: 

• pred spremembo: 265.933.333,33 EUR 

• po spremembi: 252.614.928 EUR 

Skupaj: 

• pred spremembo: 534.520.720 EUR 

• po spremembi: 525.233.314,67 EUR 

+ 3.200.000 EUR 

+ 831.000 EUR 

- 13.318.405,33  
EUR 

- 9.287.405,33  

EUR 



Podaljšanje obveznosti (1) 

2015–2019 
Enoletno podaljšanje 

zaključenih 5-letnih obveznosti 
2020 

V letu 2021 bo obveznosti predvidoma mogoče podaljšati 

še za eno leto, če bodo podaljšane že v letu 2020.  

Podaljšati je mogoče le posamezne operacije ukrepa 

KOPOP, vendar operacijo kot celoto – z obveznimi in 

izbirnimi zahtevami. 

Podaljšati je mogoče le celotno obveznost ukrepa EK – 

vse površine, vključene v EK (njivske površine, trajno 

travinje, sadovnjake, …) . 



Podaljšanje obveznosti (2) 

Povečanje vstopnih površin 

> 10 % do največ 

20 % oz. 2 ha 

Nadaljevanje obstoječe obveznosti 

za eno leto 

> 20 % oz. 2 ha 

Za odprte operacije nova 5-letna 

obveznost za celotni obseg 

površin, ki vključuje obstoječe in 

povečane površine 



Podaljšanje obveznosti (2) 

Zmanjšanje vstopnih površin 

za največ 10 % Podaljšanje obveznosti za eno leto 

za več kot 10 % 

Podaljšanje obveznosti NI mogoče 

Za odprte operacije mogoč nov 

vstop in nova 5-letna obveznost 

Podaljšanje obveznosti JE mogoče, 

če ARSKTRP več kot 10 % 

zmanjšanje odobri* 

* Primeri, ko ARSKTRP ob individualni obravnavi podaljšanje odobri:  

Prenos površin in obveznosti na drugo KMG, komasacije, obnova trajnega nasada, 

sporočena višja sila, drugo – pojasnilo okoliščin dogodka oz. priložena ustrezna 

dokazila 



Podaljšanje obveznosti (3) 

GEN_PAS: 

• zaključena petletna obveznost se lahko podaljša, le če število v to 

operacijo vključenih živali ni manjše od: 

 3 živali pri belokranjski pramenki, istrski pramenki in drežniški kozi; 

 30 živali pri kokoših; 

 1 GVŽ pri ostalih vrst živali. 

• Upravičenci, ki so na določenih površinah KMG izvajali ukrep KOPOP/EK, 

lahko po zaključeni petletni obveznosti za izvajanje ukrepa KOPOP/EK te 

površine vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na 

druga KMG, vključena v ukrep KOPOP/EK v predhodnem letu. 

• Upravičenci, ki so izvajali operacijo GEN_PAS ukrepa KOPOP, lahko po 

zaključeni petletni obveznosti za izvajanje te operacije živali avtohtonih in 

tradicionalnih pasem vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom 

obveznosti na druga KMG, vključena v ukrep KOPOP v predhodnem letu. 

 



Podaljšanje obveznosti (4) 

Način podaljšanja 

• Obrazec „Izjava glede podaljšanja zaključene petletne 

obveznosti za ukrep KOPOP oziroma EK za leto 2020“. 

Preverjanje ustreznosti petletnega kolobarja 

• Pri obvezni zahtevi POZ_KOL se preveri ustreznost 

kolobarja v zadnjih petih letih – v primeru podaljšanja 

obveznosti se ne opravi pregled ustreznosti kolobarja po 

petih letih izvajanja zahteve, ampak le za obdobje zadnjih 

petih let = za KMG, ki so v POZ_KOL vstopila v 2015, se 

pregled opravi za obdobje 2016–2020. 

 



Priloga 16 

• Če upravičenec obseg površin vključenih v obveznost 

ukrepa KOPOP in ukrepa EK zmanjša za več kot 10 % v 

primerjavi z vstopno površino, se v tekočem letu plačilo 

zadevnega zahtevka zavrne oziroma ukine v skladu s 

preglednico 3, ki določa stopnjo zavrnitve/ukinitve plačila 

zaradi neupravičenega zmanjša obsega površin vključenih 

v obveznost, kar se v primeru podaljšanja zaključene 

petletne obveznosti ne upošteva. 

• Enako velja tudi glede zmanjšanja števila živali v primeru 

podaljšanja zaključene petletne obveznosti izvajanja 

operacije GEN_PAS. 



Podpora za zelenjadnice 
Upravičenec, ki uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz 

Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki ne šteje kot glavni 

posevek, in ima obveznost izvajanja ukrepa KOPOP z: 

• obvezno zahtevo POZ_KOL, mora v ZV navesti tudi KMRS, ki šteje kot 

glavni posevek, ta KMRS se upošteva za izpolnitev obveznosti za 

obvezno zahtevo POZ_KOL; 

• izbirno zahtevo POZ_NIZI, mora v ZV navesti tudi KMRS, ki šteje kot 

glavni posevek, ta KMRS se upošteva za izpolnitev obveznosti za izbirno 

zahtevo POZ_NIZI in za to KMRS je upravičenec upravičen do plačila za 

to zahtevo; 

• zahtevo GEN_SOR, je za to zelenjadnico upravičen do plačila za zahtevo 

GEN_SOR.  

Upravičenec, ki uveljavlja ukrep EK in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore 

za zelenjadnice iz Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki 

ne šteje kot glavni posevek, mora v ZV navesti tudi KMRS, ki šteje kot glavni 

posevek. Ta KMRS se upošteva za izplačilo za ukrep EK. 



Usposabljanje in svetovanje 
Ukrep KOPOP: 

• predhodno usposabljanje – predvideni termini: 

 26. 3. 2020 in 23. 4. 2020 

• redno usposabljanje: do 20. 12. 2020 

• uporaba storitve svetovanja: do 31. 12. 2020 za upravičence, ki so v 

ukrep KOPOP vstopili v letu 2018 

 
Ukrep EK: 

• usposabljanje za leto: 

 2019: 15. 3. 2020 

 2020: 20. 12. 2020 

• individualni načrt preusmeritve KMG: v prvem letu trajanja obveznosti 

najpozneje do 20. 12. 2020, če prvič vstopa v kontrolo EK 

• uporaba storitve svetovanja do 31. 12. 2020 za upravičence, ki so v 

ukrep EK vstopili v letu 2016 



• Sprotno vodenje evidenc na predpisanih obrazcih 

(evidence o delovnih opravilih, zbirnik za gnojila, FFS). 

• Hramba računov, deklaracij, izjav o opravljenih strojnih 

storitvah itd. 

• Upravičenci morajo na KMG še pet let po zadnji 

pridobitvi plačila hraniti vse račune, deklaracije, izjave, 

vse predpisane evidence in vso drugo dokumentacijo v 

zvezi z izvajanjem ukrepov. 

 

 

POMEMBNO ! 



 
 

  Informacije 

• Spletna stran: www.program-podezelja.si 

 

• E-pošta: skop.mkgp@gov.si 

 

 

 
• Še preverjanje ADMK 

• Upravičenec do plačila mora po opravljenem delu predložiti poročilo o 
izvedeni raziskavi z 

• ugotovitvami. Na podlagi tega poročila se preveri upravičenost do plačila - 
ali so bila izvedena 

• vsa dela, opredeljena v projektni nalogi in določena s pogodbo. 

HVALA ZA POZORNOST! 

Foto: www.deloindom.si 

mailto:skop.mkgp@gov.si

