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Izvedlo se je redno posodabljanje podatkov v RKG o nosilcih in 
članih, zaposlenih. ERR so še vedno možni zaradi različnih neskladij. 

PKP 6: Posodobitev GERK z evidenco dejanske rabe (po ročnem 
čiščenju) je dala naslednje rezultate za vlagatelje zbirnih vlog (ZV): 
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Posodobitev GERK in priprava podatkov                               
RKG za predtisk zbirne vloge 

Zmanjšanje pri posodobitvi 

na vseh GERK-ih  KMG 

Št. KMG z oddano ZV 

Do 1 m2 34.514 

Do 10 m2 43.514 

10 - 100 m2   5.119 

100 – 1.000 m2   5.216 

1.000 - 5.000 m2   1.335 

5.000 - 10.000 m2      180 

Nad 1 ha      122 
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V RKG bo dodan grafični sloj odrezanih površin iz GERK, z 
vklopom boste lahko pregledovali vsak delček, ki je bil v 
postopku posodobitve odrezan. Predvideni so (vsaj) naslednji 
atributi: 

•  ID, ki ga bo dobil vsak odrezan del 

•  površina poligona odrezanega dela 

•  GERK_PID, del katerega je bil odrezan del 

•  BLOK_ID, del katerega je bil odrezan del 

•  domače ime GERK-a 

•  površina GERK-a  

•  površina GERK-a pred posodobitvijo 
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Rezultati posodobitve v RKG aplikaciji 
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Javni pregledovalnik-1 
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Vnos KMG_MID številke, prikaže podatke o KMG, dodan bo nov gumb 
'Prikaži posodobitve 2021': 
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Javni pregledovalnik-2 
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Ob kliku na gumb se poleg ostalih zavihkov odpre nov zavihek 
'Posodobitev 2021': 

splošne informacije o KMG 
 - št/površ blokov 
 - št/ površ GERK-ov 
 - št/površ GERK-ov pred posodobitvijo 
 - skupna površ, odrezana v posodobitvi 
         - morda še kakšna informacija… 
 
- Informacije o GERK 
         - GERK_PID  
 - BLOK_ID 
 - raba 
 - domače ime 
 - površina 
 - površina pred posodobitvijo 

- površina, odrezana v posodobitvi 
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Priprava seznamov KMG, ki izpadejo iz večletnih 
ukrepov (za UE in KSS) 
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Sprememba pravilnika RKG 
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V kratkem se pripravlja sprejem sprememb Pravilnika RKG, ki se nanaša 
na:   
- spremembo 4. člena, ki tekom kampanje nosilcem, ki so že oddali ZV 

ne omogoča spremembe nosilca, dokler ne umaknejo ZV (blokada v 
RKG app) 

- Spremenjena pravila vrisa GERK 1411- površina za ukrep odprave 
zaraščanja. 

Po novem se GERK 1411 lahko vriše na rabe 1410, 1500 in 2000  
na trenutno veljavnem sloju RABE z omejitvami vrisa na: 
- Mejicah 
- Obvodni vegetaciji 1500 
- otokih 1500 znotraj kmetijske rabe (njive, trajni nasadi in 

travniki) 
- Naravnih vrednotah 
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Menjava nosilcev v letu 2021 
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OBVEZEN UMIK ZBIRNE VLOGE (ZV), ČE JE LE TA ŽE ODDANA IN SE 
MENJA NOSILCA V ROKU ZA ODDAJO ZV 24.2. - 31.5. 

 

 

 

 

Različna obvestila za različna obdobja 

V aplikacijo RKG bodo dodana obvestila, ob menjavi nosilca, s prvo 
možno posodobitvijo aplikacije - predvidoma v sredini februarja 

BREZ PRENOSA PLAČILNIH PRAVIC (PP) NA NOVEGA NOSILCA NI 
UPRAVIČENOSTI DO IZPLAČILA PLAČILNIH PRAVIC, ZELENE 
KOMPONENTE, PONO (plačilo za območja z naravnimi omejitvami) 
IN MLADEGA KMETA 

PO 31.5. MENJAVE NOSILCEV LE IZJEMOMA:   
PRODAJA, ZAKUP, PRENOS LASTNIŠTVA… CELOTNEGA KMG 

VIŠJA  SILA - SMRT MENJAVA NOSILCA ŠE NAPREJ PO 
AVTOMATIZMU NE GLEDE NA OBDOBJE 
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1. Obdobje do 28.2. (LETOS NEDELJA DO 1.3.) - Opozarjanje na 
prenos PP do 28.2., sicer novi nosilec ostane brez PP!  
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Menjava nosilcev-1  

 
Obvestilo: 
Ob spremembi nosilca KMG, tudi če gre za spremembo nosilca med člani kmetije, 
morate izvesti tudi prenos plačilnih pravic z oddajo Vloge za prenos plačilnih 
pravic. Vlogo za prenos plačilnih pravic je potrebno oddati najkasneje do 28. 02. 
tekočega leta, da se bodo plačilne pravice lahko aktivirale za tekoče leto. Če vloga za 
prenos plačilnih pravic ne bo oddana do 28.2. tekočega leta nov nosilec KMG ne bo 
upravičen do shem neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic, kar 
pomeni, da ne bo upravičen do izplačila plačilnih pravic, zelene komponente, PONO 
in mladega kmeta. 
 Če je ZV že oddana, še dodatek:  
Ker je trenutni nosilec KMG že oddal zbirno vlogo menjava nosilca KMG ni možna, 
dokler trenutni nosilec KMG zbirne vloge ne umakne, da bo nov nosilec KMG lahko 
ponovno oddal zbirno vlogo in si s tem zagotovil možnost uveljavljanja shem 
neposrednih plačil, ki niso vezana na aktivacijo plačilnih pravic ter ostalih ukrepov: 
OMD, EK, KOPOP in DŽ-dobrobit živali. 
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Menjava nosilcev, umik ZV- 2. del 
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2. obdobje po 28.2. do 31.5. Ob menjavi nosilca obvestilo  
Že 

oddana 
ZV 

ZV še ni 
oddana 

Sprememba nosilca KMG, 
tudi če gre za spremembo 
nosilca med člani kmetije, 
po roku za oddajo vloge za 
prenos plačilnih pravic (po 
28. 02. tekočega leta), 
pomeni, da nov nosilec 
KMG ne bo upravičen do 
neposrednih plačil, ki so 
vezane na aktivacijo 
plačilnih pravic , torej do 
izplačila plačilnih pravic, 
zelene komponente, 
PONO in mladega kmeta. 

Sprememba nosilca KMG, tudi če gre za spremembo 
nosilca med člani kmetije, po roku za oddajo vloge za 
prenos plačilnih pravic (po 28. 02. tekočega leta), 
pomeni, da nov nosilec KMG ne bo upravičen do 
neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih 
pravic , torej do izplačila plačilnih pravic, zelene 
komponente, PONO in mladega kmeta. Ker je trenutni 
nosilec KMG že oddal zbirno vlogo menjava nosilca 
KMG ni možna, dokler trenutni nosilec KMG zbirne 
vloge ne umakne, da bo nov nosilec KMG lahko 
ponovno oddal zbirno vlogo in si s tem zagotovil 
možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil , ki niso 
vezana na aktivacijo plačilnih pravic ter ostalih 
ukrepov: OMD, EK, KOPOP in DŽ. 
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Obvestilo v RKG: 

Po končnem roku za oddajo zbirne vloge (po 31. 05. tekočega leta), je sprememba 
nosilca možna le v primeru prenosa celotnega KMG v skladu z 8. členom Uredbe 
809/2014/EU (prodaja, zakup, itd). Ob prenosu KMG mora prevzemnik oddati 
»Izjavo o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahtevo za plačilo «, ki je del zbirne 
vloge. Ob spremembi nosilca KMG, tudi če gre za spremembo nosilca med člani 
kmetije, morate izvesti tudi prenos plačilnih pravic z oddajo Vloge za prenos 
plačilnih pravic. Vlogo za prenos plačilnih pravic je potrebno oddati najkasneje do 
28. 02. naslednjega leta, da se bodo plačilne pravice lahko aktivirale za naslednje 
leto. Če vloga za prenos plačilnih pravic ne bo oddana do 28. 02. naslednjega leta, 
nov nosilec KMG ne bo upravičen do shem neposrednih plačil, ki so vezane na 
aktivacijo plačilnih pravic, kar pomeni, da ne bo upravičen do izplačila plačilnih 
pravic, zelene komponente, PONO in mladega kmeta. 

3. obdobje 1.6 do 1.11. KMG je oddal ZV za tekoče leto – menjava 
možna samo v primeru višje sile, prodaje, zakupa, dolgoročnih 
najemov… 

Menjava nosilcev, z oddano  ZV- 3. del 
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Obvestilo v RKG: 

Ob spremembi nosilca KMG, tudi če gre za spremembo nosilca med člani kmetije, 
morate izvesti tudi prenos plačilnih pravic z oddajo Vloge za prenos plačilnih pravic. 
Vlogo za prenos plačilnih pravic je potrebno oddati najkasneje do 28. 02., da se bodo 
plačilne pravice lahko aktivirale za naslednje obdobje. Če vloga za prenos plačilnih 
pravic ne bo oddana do 28. 02., nov nosilec KMG ne bo upravičen do shem 
neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic, kar pomeni, da ne bo 
upravičen do izplačila plačilnih pravic, zelene komponente, PONO in mladega kmeta. 

4. obdobje po 1.11. Opozorilo za nosilce KMG, ki uveljavljajo 
ukrepe kmetijske politike in imajo plačilne pravice  

Menjava nosilcev, z oddano  ZV- 4. del 

Po 1.11. ob menjavi nosilca plačila ne more dobiti novi nosilec, 
plačilo prejme vlagatelj! Izjema višja sila- smrt. 
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POZOR: opozorilo v aplikaciji bo pozno, prosimo opozorite nosilca 
na nova pravila prenosa PP (tudi telefonsko ali po e-pošti, če gre)! 
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Elektronsko oddana vloga za prenos PP na KSS: 
Najprej se spremeni nosilca v RKG najkasneje do 26.2. , nato nosilec 1 dan po 
spremembi v RKG elektronsko odda Vlogo za prenos plačilnih pravic na KSS in jo nato 
še podpisano s strani prenosnika in prevzemnika pošlje kot scan ali v fizični obliki  na 
ARSKTRP                                            ali  

Pisna vloga na Agencijo (letos najkasneje do 1.3. zaradi nedelje) lahko 
tudi kot scan z e-pošto na: aktrp@gov.si, prej sprememba nosilca v 
RKG 

Prednost pri naročanju do 1.3. naj imajo nosilci z Vlogo za menjavo 
nosilca! 

V kolikor bi na vaši UE imeli težave pravočasno obdelati vse KMG, ki bi 
želeli menjati nosilca in prenašati PP zaradi covid -19 , prosimo 
naredite seznam! 

Menjava nosilca – kako postopati 

mailto:aktrp@gov.si
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Vir: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.quotesgram.com%2Fimg%2F40%2F55%2F274805082-
Funny-cow-on-a-green-meadow.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fquotesgram.com%2Ffunny-cow-
quotes%2F&tbnid=RJyamzGy_hMQpM&vet=12ahUKEwi4zIa546ruAhWJ76QKHRWHALMQMygcegUIARD1AQ..i&docid=W
U8kxxqXbXALbM&w=1600&h=1052&q=slike%20funy%20cow&ved=2ahUKEwi4zIa546ruAhWJ76QKHRWHALMQMygcegUI
ARD1AQ 

Vprašanja za 
RKG? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquotesgram.com%2Ffunny-cow-
quotes%2F&psig=AOvVaw3jcR9KFvkWNcBWExG7p184&ust=1611241503189000&source=image
s&cd=vfe&ved=2ahUKEwiumeq85KruAhUU0OAKHTlMCi4QjRx6BAgAEAc 


