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Neposredna plačila spremembe za leto 2021
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
- objava v Uradnem listu RS št.3/2021, dne 8. januar 2021

Izvajanje t.i. prehodne
uredbe EU 2020/2220
(sprejeta 28. decembra 2020)

• določa sredstva in
uporabo shem
neposrednih plačil v letu
2021 in 2022

Ukinitev:
• samodejnega prenosa
PP pri spremembi
nosilca kmetije znotraj
družinskih članov
• samodejne zamenjave
nosilca na že oddani ZV
►Znotraj obdobja za
oddajo ZV

Spremembe pri
PVP
• vpliv zmanjšane
nacionalne ovojnice
• prerazporeditve
sredstev zaradi
novega ukrepa PVP
drobnica

Spremembe
pri PVP
zelenjadnice

Nov ukrep
PVP
drobnica

I. Prehodna uredba EU
■ Določa sredstva za nacionalno ovojnico za

sheme NP za leti 2021 in 2022

• Razpoložljiva sredstva iz ovojnice - 131.530.052,00 EUR za posamezno leto.
■ Linearno nižanje vrednosti vseh

PP v letu 2021 – prilagoditev na nižjo ovojnico

• Zaradi prilagoditve na nižjo nacionalno ovojnic se za leto 2021 izvede linearno nižanje vrednosti vseh PP
(koeficient je razlika med ovojnicama, ki je veljala za leto 2020 (134.278.000 €) in ki bo veljala za leto 2021
(131.530.052€), kar pomeni koeficient 0,98 (Npr PP v vrednosti 135€*0,98 pomeni vrednost 132,3€) - vendar še

odprto, lahko da bo nižanje tudi manjše, če bodo razpoložljiva sredstva v nacionalni rezervi .
■ Finančna disciplina

• VFO 2021-2027 že vključuje tudi koledarsko leto 2020, ki je finančno leto 2021, vendar se bodo sredstva
prilagajala s pomočjo finančne discipline (FD), saj bo procent iz naslova FD za koledarsko leto višji in znaša
2,906192 % (Uredba EU 2020/1801)
■ Model

delne konvergence – se NE nadaljuje odločitev SI

• Prehodna uredba daje tudi možnost nadaljevanja modela delne konvergence – vendar je odločitev SI, da se z
modelom ne nadaljuje in se ostane na vrednosti PP za leto 2019 (s prilagoditvijo na nižjo nacionalno ovojnico
za koledarski leti 2021, 2022).

II. Ukinitev samodejnega prenosa PP v
primeru spremembe nosilca kmetije med
družinskimi člani
Zaradi ugotovitev revizije Evropske komisije
št. AA/2018/011/SI glede upravljanja in nadzora shem
pomoči na površino in ukrepov na površino (avgust 2018), ki
med drugim očita:
da prenos PP ni izveden na podlagi vloge za
prenos PP
menjave nosilcev na že oddani ZV v obdobju za
oddajo ZV, saj je to možno le ob višji sili

da pogoste menjave nosilcev v RKG, ki so brez
dokazil in časovno neomejene lahko zbujajo
sum na umetno ustvarjanje pogojev

II. Ukinitev samodejnega prenosa PP v primeru spremembe nosilca kmetije med družinskimi člani
Z dnem uveljavitve spremembe uredbe (9.1.2021) se ukinja samodejni prenos plačilnih pravic v primeru
spremembe nosilca kmetije med člani kmetije, kar pomeni, da je potrebno ob vsaki spremembi nosilca
kmetijskega gospodarstva, tudi če gre za spremembo nosilca med člani kmetije, poskrbeti za prenos plačilnih
pravic na podlagi oddane Vloge za prenos plačilnih pravic.

! Spremembe nosilca KMG je treba urediti čimprej oziroma najkasneje do 28. 2. 2021 !

►Sprememba nosilca v RKG do 28.2.2021:

►Vlogo za prenos
plačilnih pravic je
treba oddati na
ARSKTRP do
28.2.2021:

Ob vsaki spremembi nosilca KMG je potrebno
poskrbeti tudi za prenos PP z oddajo vloge za
prenos PP do 28.2.2021.
1.Obvestilo v RKG

Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila
možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo
plačilnih pravic - torej shemo osnovnega plačila (t.i. plačilne pravice), zeleno
komponento, PONO in shemo za mladega kmeta za leto 2021.

II. Ukinitev samodejnega prenosa PP v primeru spremembe nosilca kmetije med družinskimi člani
► V primeru spremembe nosilca kmetijskega
gospodarstva v RKG v roku od 24. 2. 2021 do 31.
5. 2021 in če prenosnik in prevzemnik nista
uredila prenos PP do 28. 2. 2021:

Novi nosilec ni upravičen do shem neposrednih plačil,
ki so vezane na aktivacijo PP (to je sheme osnovnega
plačila, plačila za zeleno komponento, PONO in plačilo
za mladega kmeta).

2.Obvestilo v RKG
► Ukinja se tudi
sprememba nosilca
na že oddani ZV v
obdobju od 24.2.
do 31.5.2021:

Če je prejšnji nosilec že oddal ZV jo mora umakniti, nov nosilec pa ponovno oddati,
da je lahko upravičen le do shem proizvodno vezanega plačila, saj do shem vezanih
na aktivacijo PP zaradi neoddane vloge za prenos PP za leto 2021 ni upravičen. V
postopku je sprememba pravilnika RKG, kjer se bo dodala zahteva, da mora pred
menjavo nosilca KMG prejšnji nosilec umakniti ZV.

► Če novi nosilec ne bo oddal ZV ,

3.Obvestilo v RKG

ne bo upravičen tudi do ukrepov OMD; KOPOP; EK in DŽ.

■ Na omenjene spremembe bo opozarjala tudi RKG aplikacija z obvestili, ki se bodo prožila ob spremembi nosilca
KMG (tri vrste obvestil). Obvestila bodo začela delovati sredi februarja.
■ Po končnem roku za oddajo zbirne vloge, torej po 31. maju 2021, pa je sprememba nosilca za KMG, ki je oddal zbirno
vlogo, možna le v primeru prenosa KMG v skladu z 8. členom Uredbe 809/2014/EU (prenos celotnega KMG na podlagi
prodaje, zakupa, itd.). Ob prenosu mora nov nosilec KMG oddati »Izjavo o prenosu kmetijskega gospodarstva in
zahtevo za plačilo v primeru prenosa celotnega KMG«, ki je del zbirne vloge. Tudi v teh primerih je potrebno poskrbeti
za prenos PP, da se bodo lahko aktivirale za leto 2022 (čas za oddajo vloge za prenos PP v teh primerih je do 28.2.2022).

Primeri:
Menjava nosilca kmetije
26.1.2021, ko je že stopil v
veljavo predlog uredbe:

►

• Za prenos PP tudi v primeru kmetije potrebna oddaja vloge za
prenos PP do 28. 2. 2021!

Menjava nosilca kmetije 12.
4. 2021:

• Ker prenos PP ni bil opravljen pravočasno, do 28. 2. 2021, nov
nosilec ni upravičen do aktivacije PP in vseh ukrepov vezanih na
aktivacijo PP.

Menjava nosilca kmetije 12.
4. 2021. Prejšnji nosilec že
oddal ZV 5.3.2021:

• Če je prejšnji nosilec že oddal ZV, jo mora umakniti, novi nosilec pa ponovno
oddati, da je upravičen do shem NP, ki niso vezane na aktivacijo PP in do vseh
OSTALIH ukrepov ZV (OMD; EK; DŽ; KOPOP). „Blokada“ pri menjavi nosilca v RKG,
dokler prejšnji nosilec ne bo umaknil ZV.

VIŠJA SILA (smrt) – vloga za prenos PP ni potrebna, saj se smrt šteje kot višja sila in se PP avtomatsko
prenesejo na namestnika nosilca KMG.
► Druga individualna višja sila – nosilec mora javiti višjo silo po običajnih postopkih in pri tem priloži tudi
vlogo za prenos PP (če se bo višja sila upoštevala se bodo PP samodejno prenesle).

Kako oddati vlogo za prenos PP?

Nosilec KMG lahko Vlogo za prenos plačilnih pravic izpolni fizično ali elektronsko (KSS)

• Če se odloči za elektronski vnos, je ta možen prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://ekmetija.gov.si, ki ga vzpostavi ARSKTRP, in do katerega lahko kot pooblaščenec vlagatelja dostopa le
oseba, zaposlena v javni službi za kmetijsko svetovanje.
• Na ARSKTRP mora biti poslana vloga v fizični obliki, ki jo podpišeta prenosnik in prevzemnik,
najkasneje na dan 28. februar 2021 oziroma ker je ta dan nedelja, na dan 1. marec 2021.
• Lahko pa se elektronsko vnesena vloga natisne in z obema podpisoma kot ‘‘scan‘‘ elektronsko pošlje na
elektronski predal AKTRP.

Kako oddati vlogo za prenos PP?

Za leto 2021 se v primeru spremembe nosilca KMG pri izplačilih upoštevajo PP za katere se
Vloga za prenos PP odda na ARSKTRP do 28. februarja 2021.

• Ker je 28. februar 2021 nedelja, se v skladu z EU pravili, rok prenese na prvi delovni dan. Tako lahko
nosilci KMG ‘‘Vlogo za prenos plačilnih pravic‘‘ pošljejo na ARSKTRP še v ponedeljek 1. marca 2021.
• Ker je elektronska vložitev vloge za prenos plačilnih pravic možna šele en dan po spremembi nosilca
v RKG, je zadnji dan za spremembo nosilca v RKG 26. februar 2021 in potem se vloga lahko še
elektronsko odda 1. marca 2021.
• V primeru spremembe nosilca v RKG z dnem 1. marec 2021 se Vloga za prenos plačilnih pravic lahko
izpolni le še fizično in še isti dan pošlje na ARSKTRP.

Vprašanje KSS

Če se najprej naredi prenos PP in kasneje sprememba nosilca na UE ampak oboje pred
koncem februarja, ali bo prenos uspešen in se bo lahko PP uveljavljalo na ZV že v letu 2021?
Če se naredi prenos PP v februarju in sprememba nosilca KMG v aprilu, ali se bo lahko PP
uveljavljalo na ZV že v letu 2021, ali šele v letu 2022 (glede na novo PP)?

• ODG: Sprememba nosilca v RKG mora biti opravljena pred oddajo Vloge za prenos PP. Da se plačilne
pravice lahko upoštevajo še za leto 2021, mora biti sprememba nosilca in oddana Vloga za prenos
plačilnih pravic pred 28.2.2021.

Vprašanje KSS

Kako je s prenosom PP v primeru smrti ali namestnik nosilca, ki postane nosilec kmetije ni
upravičen do PP ali je?

• ODG: Smrt se šteje kot višja sila in v tem primeru ni potrebne vloge za prenos PP, saj se avtomatsko
prenesejo na namestnika kmetije. Da, v primeru smrti nosilca je namestnik upravičen do PP.

Vprašanje KSS
Sprememba nosilca pri kmetiji med družinskimi člani je bila izvedena 10.decembra leta 2020.
Ali je tudi v tem primeru potrebno urediti prenos PP na podlagi Vloge za prenos PP do
28.2.2021?

• ODG: Ne, v tem primeru prenos ni potreben, ker se je sprememba nosilca pri kmetiji med družinskimi
člani zgodila še pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah
neposrednih plačil, ki je stopila v veljavo 9. januarja 2021. Za spremembe nosilca na kmetiji med
družinskimi člani, ki so se zgodile do vključno 8.1.2021 še veljajo „stara“ pravila - torej samodejni
prenos PP, ker se v skladu s takrat veljavno uredbo kot Vloga za prenos PP še šteje sprememba nosilca
v RKG. Je pa moral nov nosilec KMG v tem primeru na arsktrp poslati »Izjavo o prenosu kmetijskega
gospodarstva in zahteva za plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po oddani
zbirni vlogi za leto 2020«.

• Toda pozor! Za vse spremembe nosilca na kmetiji med družinskimi član, ki so se zgodile od vključno
9. 1.2021 dalje pa je potrebno poskrbeti tudi za prenos PP na podlagi oddane Vloge za prenos PP do
28.2. Enako seveda velja tudi za spremembo nosilca na KMG (torej ne na kmetiji), vendar je tam že od
nekdaj veljalo pravilo, da mora biti oddana Vloga za prenos PP (ni bilo samodejnega prenosa PP).

III. Proizvodno vezana plačila
Nov ukrep PVP drobnica

► 1,4% nacionalne ovojnice za
NP

PVP strna žita

Sredstva se pridobi na račun
nižanja % ovojnice pri
obstoječih PVP
(vse PVP prispevajo enak delež 0, 35%
svoje ovojnice)

Vpliv tudi zaradi nižje
nacionalne ovojnice za leto
2021

Leto 2020

134,3 mio EUR

Leto 2021

131,5 mio EUR

5%

123,6 EUR/ha

4,65%

112,6 EUR/ha *ocena na podlagi upravičenih živali/ha
iz leta 2020

PVP mleko v GO

3,5%

128 EUR/ž

3,15%

117,5 EUR/ž *ocena na podlagi upravičenih živali/ha iz
leta 2020

PVP reja govedi

3%

51,4 EUR/ž

2,65%

45,5 EUR/ž *ocena na podlagi upravičenih živali/ha iz
leta 2020

PVP zelenjadnice

1,5%

695 EUR/ha

1,15%

521 EUR/ha, vendar ven repa (cca
800 ha)=687 EUR/ha *ocena na podlagi
upravičenih živali/ha iz leta 2020

PVP reja drobnice

1,4%

28,7 EUR/ž *ocena

IV. PVP drobnica
• Do podpore je lahko upravičen nosilec KMG, ki na dan 1. februar 2021
redi 14 ali več ovc in/ali koz starejših od 1 leta oziroma ki so do takrat
jagnile/jarile in/ali ovne, kozle starejše od enega leta (nadalje v besedilu
drobnica).
• Na zahtevek prijavi najmanj 14 živali drobnice in ne več kot je število
živali drobnice v CRD na dan 1. februar.

• Število živali drobnice prijavljeno na zahtevku mora biti prisotno na
kmetijskem gospodarstvu od 5. maja do 31. oktobra tekočega leta
(POZOR: pomeni oddajo vloge do 5. maja 2021) !
Pri tem se premik drobnice na planino ali skupni pašnik šteje kot prisotnost
drobnice na kmetijskem gospodarstvu.

• Drobnica je označena ter vpisana in ažurno vodena v registru drobnice
na gospodarstvu v skladu s pravilnikom o označevanju in registraciji
drobnice.

IV. PVP drobnica
• Za vse živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za podporo
za rejo drobnice, mora biti znan podatek o mesecu in letu rojstva.
Za živali, ki so prišle na KMG z drugega KMG, mora biti podatek o mesecu
in letu njihovega rojstva zapisan v registru drobnice na gospodarstvu ali
drugem dokumentu, ki spremlja žival pri premiku.

• Pogin drobnice zaradi napada divjih zveri ali kužnih bolezni se šteje
za višjo silo, če nosilec KMG predloži ustrezno dokazilo.
• Nosilec KMG mora za drobnico,ki jo prijavi na zahtevku in ki pogine,
ali se proda, ali odda v zakol pred iztekom časa obdobja obvezne
reje umakniti zahtevek ali del zahtevka.
• Višina podpora = sredstva (1,4% nac.ovoj.)/ upravičene živali …in je
ocenjena na okoli 28€. Ne glede na to, višina podpore ni višja od 40€
na drobnico.

V. PVP za zelenjadnice
• Iz seznama upravičenih zelenjadnic se črta repa.
• V primeru, da nosilec KMG prijavi več kot 5 ha
zelenjadnic potrebna dokazila in vpis v register obratov–
ni sprememb, razen:
• Povprečen hektarski donos se prilagodi na podatke za
leto 2021 in znaša 16 ton /ha (priloga 4 uredbe).
• Dodane so še določene izjeme:
• znižan hektarski donos za fižol (1t/ha) in bob (1,5 t/ha)
• v primeru dveh ali več vrst zelenjadnic, kjer so na več kot 80%
skupne površine fižol, bob, šparglji ali grah, predstavljati 50%
hektarskega pridelka fižola, boba, špargljev ali graha.

V. PVP za zelenjadnice -pomembno
• Nosilec KMG mora javiti spremembo navedenih datumov setve ali
sajenja ali predvidenega spravila na zahtevku.
V nasprotnem primeru kontrola lahko ugotovi ne prisotnost zelenjadnic.
Spremembo se lahko sporoči večkrat, obvezno vsakič, ko pride do spremembe pri
datumih ali podskupinah KMRS.

• Pri kontroli na kraju samem, morajo biti zelenjadnice prisotne na
površini (še v rastni dobi). Vidni ostanki pobrane zelenjdanice ne
pomenijo ustrezne gostote in prisotnosti.
• V primeru naravne nesreče (toča, nalivi, suša…) je potrebno javiti višjo
silo ali umakniti zahtevek.

NEPOSREDNA PLAČILA 2021 (SHEMATSKI PRIKAZ)
PLAČILO ZA
OBMOČJA Z NARAVNIMI
OMEJITVAMI

PLAČILO ZA
MLADE KMETE

ZELENA KOMPONENTA

OSNOVNO PLAČILO (PLAČILNE PRAVICE)

STRNA
ŽITA

ZELENJADNICE

REJA
GOVEDI

MLEKO
V GO

REJA
DROBNICE

SHEMA ZA MALE KMETE
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NEPOSREDNA PLAČILA 2021 – OVOJNICE ZA POSAMEZNO SHEMO
Shema

Delež (%)

2021

Skupna ovojnica, Uredba
1307/2013 PRILOGA II

131.530.052,00
54,79% (vključen

Osnovno plačilo (plačilne pravice)

overbooking 1,5%)

72.065.315,5

30

39.459.015,60

1,58

2.078.174,80

Plačilo za mlade kmete
Proizvodno vezane podpore
- PVP strna žita
- PVP mleko v GO
- PVP reja govedi

1,5
13
4,65%
3,15%
2,65%

1.972.950,78
17.098.906,80
6.116.147,4
4.143.196,6
3.485.546,4

- PVP zelenjadnice

1,15%

1.512.595,6

- PVP reja drobnice

1,4%

1.841.420,7

Zelena komponenta
PONO
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NEPOSREDNA PLAČILA 2021

SPLOŠNI POGOJI
• Vlagatelj in upravičenec je KMET = nosilec KMG.
• Izvaja kmetijsko dejavnost ( = ODGOVOREN, PRISTOJNOST
ODLOČANJA, UŽIVA UGODNOSTI IN NOSI FINANČNA TVEGANJA V
ZVEZI Z KMETIJSKO DEJAVNOSTJO):
• proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov,
vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo
živali [tudi paša] ali
• vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za
pašo ali pridelavo, ….

• Vsaj 1 ha upravičenih površin za uveljavljanje NP.
• Aktiven kmet.
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SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA 2021
Pridobitev plačilnih pravic:
• prenos (nakup, zakup, drugo)
• iz nacionalne rezerve (v primeru
mladega kmeta ali kmeta začetnika)

Uveljavljanje (aktiviranje) plačilnih pravic:
• nosilec KMG je imetnik plačilnih pravic (lastnik ali zakupnik)
• enako število upravičenih ha je nosilec KMG:
• prijavil v ZV 2021,
• ima na voljo oz. ima pravico do uporabe 31.5.2021 (vpis v RKG)
• izvaja kmetijsko dejavnost.

• upravičen hektar: kmetijska površina kmetijskega gospodarstva, na kateri
vlagatelj ZV oz. nosilec izvaja kmetijsko dejavnost (odgovoren, pristojnost
odločanja, uživa ugodnosti in nosi finančna tveganja v zvezi z kmetijsko
dejavnostjo).
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NACIONALNA REZERVA 2021 – ni sprememb
Upravičenci - nosilci KMG, ki:
• izpolnjujejo splošne pogoje za prejemanje NP
• nikoli niso prejeli plačilnih pravic iz NR (ali KMG!)
• izpolnjujejo pogoje za:
• plačilo za mlade kmete,
• začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost* ali
• so jim bile ugodene pritožbe glede plačilnih pravic iz preteklih let.

V NR se vrnejo PP:
• ki jih imetnik v 2 zaporednih letih ni aktiviral (uveljavljal na ZV)
• z najnižjo vrednostjo - takoj po 31. maju leta, ko PP niso bile drugič aktivirane
• Izjema: višja sila ali izjemne okoliščine.

* Nosilci KMG, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost: Nosilec KMG, ki je svojo kmetijsko
dejavnost začel opravljati v letu 2019, 2020 ali 2021 (vpis v RKG); vmes ni prekinitev!
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Zelena komponenta- ni sprememb
Površine, ki so pridobile status OOTT v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Vsakoletna posodobitev sloja status OOTT zaradi novih površin trajnega travinja v območjih
OOTT:
• ker so prvič vpisane v RKG in prijavljene na ZV kot trajno travinje
(raba 1300, 1320 ali 1222 – visokodebelni , zatravljen), ali
• ker so prvič prijavljene na ZV kot trajno travinje (raba 1300, 1320 ali 1222 – visokodebeln,
zatravljen), ali
• ker so bile začasno travinje (šestletna zaporedna pridelava trav in drugih zelenih krmnih rastlin) in
so prijavljene na zbirni vlogi. NA ZV 2021 SE AVTOMATIČNO PRETVORI!
• Nosilec KMG, ki je OOTT spremenil v drugo kmetijsko rabo (npr. 1100, 1180) ali pa spremenil v
drugo nekmetijsko rabo (npr. zaraščanje) ali pa preoral, mora spremeniti nazaj v trajno travinje: v
rabo 1300, 1320 ali 1222 – visokodebelni, zatravljen. Rok : do naslednje oddaje ZV.

Plačilo za mladega kmeta – ni
sprememb
• Tudi za leto 2021 velja, da mladi kmet poda „Izjavo o
odgovornosti in upravljanju kmetije“ ARSKTRP le v primeru:
• da izjava za leto 2019 oz. 2020 ni bila poslana;
• prve vzpostavitve KMG;
• v primeru spremembe članov kmetije od (pred) lanske do
letošnje oddaje ZV (selitev, polnoletnost…).
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Shema za malega kmeta – ni sprememb
• Vključitev ni več možna.
• Le izstopi do 6.5.2021, če nosilec KMG v letu 2021
ne želi biti mali kmet.
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PONO – ni sprememb

PVP reja govedi, mleko v GO, strna žita
- nižji odstotek ovojnice za posamezen PVP
zaradi PVP drobnica, drugače NI sprememb

Hvala za pozornost

