
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Uredba o izvedbi ukrepov 
kmetijske politike za leto 2020 

 
Ljudmila Avbelj, Janja Jevšnik, Marjan Dremelj 

Sektor za trajnostno kmetijstvo 

 

 

Ljubljana, 23. 1. 2020 

1 

Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike 2020 



Novosti navzkrižne skladnosti v 
2019/2020 pravne podlage 

• Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, Uradni 
list RS, št. 38/2019 
 

• Novost: od 15. 6. 2019 naprej se je pri standardu predpisane 
zahteve ravnanja (PZR) 2: OHRANJANJE PROSTOŽIVEČIH PTIC  
„Območje ohranjanja prostoživečih ptic“, na katerem se preverja 
zahteve iz tega standarda, razširilo na območje celotne države 
 

• Sprememba PZR 2 - OHRANJANJE PROSTOŽIVEČIH PTIC (29., 30. 
in 31. zahteve iz Priloge 1)  
 

• Prvotno povečanje (za kampanjo 2019) ni bilo sprejeto s strani 
revizorjev Komisije (Umbrella). To povečanje je bilo v obliki 
dodatnih varovanih območij poleg NATURA  2000. 
 

 



Uredba IAKS 2020 
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Izvedba ukrepov kmetijske politike bo določena v 
Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 
2020, ki je trenutno v fazi usklajevanja (Uradni list RS, 
št.  ?) 
 
 



Priprave na kampanjo 2020 

• ARSKTRP:  
– Pred začetkom obdelave površin za rastno dobo 2020 na 

spletni strani objavi, da je GERK ali del GERK-a okoljsko 
občutljivo trajno travinje (OOTT). Dostop s KMG-MID številko. 

• posreduje v RKG: 
– ugotovitve pregledov na kraju samem za površine iz leta 2019 
– podatke o  spremembi vrste rabe v 1300 - trajno travinje, ki jih 

zazna na zbirni vlogi 2019 na GERKih (ali delih GERK-ov): 1100 -  
njiva, 1131 - začasni travniki in 1161 - hmeljišče v premeni, če 
so že šesto zaporedno leto zasejani s travo, TDM ali DTM. 

• posreduje upravičencem na „finančnem obvestilu“ podatke o 
izplačilih v predhodnem letu in opozorila ter napotke za izvedbo 
ukrepov za 2020.   

• na spletu objavi  vnaprej pripravljene obrazce „predtisk“ Dostop 
s KMG-MID številko. 
 

 
4 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA 
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Vnaprej pripravljeni obrazec – 
„Predtisk“ 

 „Predtisk“ vključuje podatke iz RKG (na stanje na dan 
19.1.2020) in iz drugih evidenc – namenjen je 
seznanitvi upravičenca s podatki, ki jih rabi pri vnosu 
zbirne vloge, vključno z napakami v RKG.  

 

Nabor podatkov enak kot lani. 

 

Grafični kontrolni sloji za leto 2020 bodo na javnem 
pregledovalniku grafičnih podatkov RKG. (število 
slojev isto kot lani) 
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„Predtisk“: OOTT 

 
• območje OOTT_20  = podatek, da je GERK delno ali v 

celoti znotraj območja okoljsko občutljivega trajnega 
travinja 

• status OOTT_19  = podatek, da je površina GERK-a 
delno ali v celoti okoljsko občutljivo trajno travinje 
/površina dobi status OOTT, ko se prvič pojavi na 
zbirni vlogi/ 

• kršitev statusa OOTT_19 = podatek, da je bila pri 
pregledih za ukrepe za leto 2019 na določenem 
GERK-u ali delu GERK-a ugotovljena sprememba ali 
preoranje okoljsko občutljivega trajnega travinja 
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Okoljsko občutljivo trajno travinje 
Določeno v Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 
2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18 ,10/19 in ?) 
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Območje okoljsko občutljivega trajnega travinja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0050
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0494
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1295
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3641
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0377
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Zbirna vloga (ZV) 

• Redni rok za oddajo: 24. februar – 6. maj 2020  

• Pozna predložitev (25 dni): 7. – 31. maja („zamudni rok“) 

 - znižanje plačil za vsak delovni dan (1% ali 3% za plačilne 
pravice iz nacionalne rezerve)  

• ZV z zahtevkom za DŽ-drobnico se odda do 5. maja 
2020! /Ni zamudnega roka!/ 

• Vloga za izstop iz sheme za male kmete se odda le  v 
rednem roku. /Ni zamudnega roka!/ 

• ZV se izpolni in pošlje elektronsko – nosilec sam ali 
pooblaščenec. 
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Zbirna vloga (ZV) - 2 

• ZV morajo vložiti nosilci KMG, ki : 

- uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike, 

- so zavezanci za navzkrižno skladnost, 

- dajejo v promet živinska gnojila, 

- so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur, 

- so ali bodo postali člani organizacije proizvajalcev 

- so ali bodo postali člani skupine proizvajalcev za 
skupno trženje; 

- so zavezanci za oddajo ZV v skladu s predpisom, ki 
ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
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Oddaja in prejem živinskih gnojil - 
sprememba  

Novo: 

Če oddajalec odda živinska gnojila kmetijskemu 
gospodarstvu, ki v RKG nima prijavljenih površin, se 
podatki iz  »Obrazca za oddajo in prejem živinskih 
gnojil, digestata ali komposta« ne upoštevajo niti 
oddajalcu, niti prejemniku,  ki v RKG nima prijavljenih 
kmetijskih površin.  
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Sprememba v Uredbi IAKS za 2020 

Glavni posevek 

= kmetijska rastlina (KMRS), ki je na površini: 

 - pretežni del obdobja od 7. maja do 31. julija 2020 

 - oz. do tehnološke zrelosti. 

Če sta na isti površini zaporedoma dve KMRS, ena do tehnološke 
zrelosti, druga pretežni del obdobja od 7. 5.- 31. 7.  in za eno od 
teh dveh upravičenec uveljavlja podporo za zelenjadnice (ZL), se za 
glavni posevek šteje tista KMRS, ki je na površini pretežni del 
obdobja od 7. 5.- 31. 7.  

Tak „glavni posevek“ se navede na obrazec „Prijava zelenjadnic in 
obdobij prisotnosti“ in upošteva za diverzifikacijo, za izpolnjevanje 
zahtev oziroma izplačila za ukrepa KOPOP in EK. 



Primer 
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česen – podpora ZL, datum spravila 5. 6.  
po česnu 10. 6. posejana TDM  - TDM je glavni posevek, 
ker je na površini pretežni del obdobja od 7. 5.- 31. 7.  
 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Podpora za zelenjadnice -ZL 

Spremembe: 
• Če zelenjadnica, s katero upravičenec uveljavlja ZL ni glavni 

posevek, v zbirno vlogo navede tudi glavni posevek (glej 
prejšnji diapozitiv)  

• Upravičenec, ki uveljavlja ZL in skladišči zelenjadnice v lastnih 
skladiščnih, v zbirni vlogi navede izjavo o količinah 
zelenjadnic, ki jih skladišči.   

• Račune o prodaji zelenjadnic oziroma račune o najemu 
skladiščnega prostora za skladiščenje svojih zelenjadnic  
pošlje agenciji kot skenogram ali kot kopijo po ponudniku 
poštnih storitev ali odda osebno v sprejemni pisarni agencije 
najpozneje do: 
–  do 1. decembra 2020 oziroma  
– do 15. februarja 2021 za račune o prodaji zelenjadnic iz 

lastnih skladišč 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Kontrola podpore za zelenjadnice 

Spremembe: 
• IRSKGLR izvede preglede na kraju samem za vse 

upravičence, ki uveljavljajo ZL  in na kmetiji izvajajo 
dopolnilno dejavnost za predelavo zelenjadnic. Zapisnike 
posreduje agenciji najpozneje do 15. decembra 2020.  
 

• Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(IVHVVR) na zahtevo agencije, pri kupcu preveri račun, ki 
ga je izdal upravičenec, ki uveljavljajo ZL. Količina 
zelenjadnic, ki jo ugotovi IVHVVR na računu, se 
upošteva pri obsegu pridelave zelenjadnic.  
 

• Podatki iz vlog za podporo ZL se preverjajo s podatki iz 
registra obratov na področju živil. 
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• Če se pri upravnih pregledih ugotovi, da ne izpolnjuje 
pogojev (ne velja za račune), se zahtevek zavrne, dodatnih 
kazni ni /logične kontrole ob vnosu/  

• Če izpolnjuje vse pogoje, preverjene z upravnimi pregledi in 
se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da ne izpolnjuje 
določenih pogojev, se uporabijo znižanja plačil, nedodelitev 
plačil ali dodatne kazni /klasične IAKS kazni/ 

Novo: 
• Če ne izpolnjuje pogojev v zvezi z obsegom pridelave (računi, 

inšpekcijske ugotovitve) in se tudi pri kontroli na kraju smem 
ugotovi, da ne izpolnjuje določenih pogojev, se podpora ne 
dodeli. Poleg tega za upravičenca velja dodatna kazen, enaka 
višini zneska podpore, ki odgovarja razliki med prijavljeno in 
ugotovljeno površino zelenjadnic. 
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GOZDARSTVO IN PREHRANO Operacija dobrobit živali - DŽ 

• Nova upravna preveritev s podatki iz seznama 
koproloških analiz.  

Upravičenec mora oddati vzorec blata za koprološko 
analizo pooblaščenim organizacijam, vsaj osem dni 
pred oddajo zahtevka DŽ. 

Sporočanje premika goveda v CRG se šteje kot pisni 
umik zahtevka za premaknjeno žival, zato je 
pomembno pravočasno sporočanje!  
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 IAKS šifrant - spremembe za 2020 
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678 - sibirska borovnica se preimenuje v užitno modro 
kosteničje (sinonim: haskap jagoda) 
 
719 - murva za gojenje sviloprejk  
na GERK-u 1240 -  drugi trajni nasadi 
020 - krompir se preimenuje v krompir pozni  
/= krompir, pospravljen po 30. juniju, namenjen skladiščenju/ 

022 - krompir zgodnji  
/= krompir, pospravljen pred 30. junijem, ni za skladiščenje/ 
Oba krompirja imata isti možen nabor ukrepov: POZ_KOL; POZ_NMIN; POZ_NIZI; 
POZ_FFSV; POZ_FFSM; POZ_MEHZ; POZ_KONZ; VOD_FFSV; GEN_SOR; GEN_SEME) 

404 enoletna in dvoletna njivska zelišča (baldrijan) 

403 različna trajna zelišča (komarček, travniška arnika, žafran) 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Mladi kmetje 

Upravičenec, ki uveljavlja »Vlogo za izplačilo plačila za 
mlade kmete«, priloži zbirni vlogi podpisano »Izjavo o 
odgovornosti in upravljanju kmetije« v primeru: 

• ko prvič kot nosilec vzpostavi kmetijsko gospodarstvo 
ali 

• če je prišlo do spremembe članov kmetije od lanske 
do letošnje oddaje zbirne vloge. 

 

Podpisano izjavo pošlje kot skenogram ali po ponudniku 
poštnih storitev najpozneje do 31. maja 2020.  
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Izjava o prenosu KMG in zahteva 
za plačilo pomoči in/ali podpore 

• Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva se šteje za 
prenos kmetijskega gospodarstva med prenosnikom in 
prevzemnikom. 

• Če pride do spremembe nosilca KMG po oddaji zbirne vloge 
za leto 2020 in preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev 
pomoči oziroma podpore, mora prevzemnik KMG poslati 
ARSKTRP izpolnjen obrazec  „Izjava o prenosu kmetijskega 
gospodarstva in zahteva za plačilo pomoči in/ali podpore …“ 

• Če gre za prenos med živimi, izjavo podpišeta oba prenosnik 
in prevzemnik, v primeru smrti prvotnega nosilca pa le 
prevzemnik. 
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Sporočanje višje sile 

Višja sila ali izjemne okoliščine  

• Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin upravičenec ne 
more izpolniti zahtev oziroma obveznosti v zvezi z 
vlogami za pomoč ali zahtevki za plačila, mora to pisno 
sporočiti ARSKTRP na predpisanem obrazcu v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko to lahko stori in priložiti ustrezna 
dokazila. 

• Prosimo, da v primerih, ki se lahko štejejo za višjo silo 
(smrt, dolgotrajna nezmožnost za delo, hude naravne 
nesreče,…) opozorite nosilca, da naj  uveljavlja višjo silo, 
če ocenjuje, da ne bo mogel izpolnjevati zahtev. 
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Hvala za pozornost! 
Ljudmila.avbelj@gov.si 


