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Spremembe predpisov EU
• navedba novel zadevnih predpisov EU
• sklic na t.i. tranzicijsko uredbo EU, ki ureja izvajanje in
financiranje ukrepov KOPOP, EK in OMD v letih 2021 in 2022

Spremembe Uredbe o shemah NP
• ureditev sklica na spremembe Uredbe o shemah
neposrednih plačil

Druge spremembe in dopolnitve
• dopolnitev priloge 5 in spremembe priloge 12
• prehodne določbe – 10. sprememba PRP 2014–2020
• redakcijski in tehnični popravki

Sredstva
• Sredstva za obveznosti KOPOP, EK in OMD, prevzete v letih
2021 in 2022, se namenjajo v skladu s PRP 2014–2020.

Upravičenci – ukinitev avtomatizma
• Ob spremembi nosilca KMG v roku za vložitev zbirne vloge,
določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev vloge,
mora novi nosilec KMG oddati zbirno vlogo, da je lahko
upravičen do plačil za ukrepe KOPOP, EK in OMD.

Vstopi
• V letih 2021 in 2022 je v odprte operacije ukrepa KOPOP* in
ukrep EK mogoče vstopiti v skladu s PRP 2014–2020.
* Zaprte operacije: POZ, HML, SAD, VIN, Trajno travinje I in II.

• Obveznost preneha z zaključkom izvajanja PRP 2014–2020.

Podaljšanje obveznosti
• Enoletno podaljšanje.
• V letih 2021 in 2022 se obveznost podaljša v skladu s PRP
2014–2020.
• V letu 2021 je obveznosti mogoče podaljšati še za eno leto,
če so bile podaljšane že v letu 2020 (enako velja tudi za
podaljšanje v letu 2022).
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Novi vstopi
Pri še trajajočih obveznostih
in pri podaljšanju obveznosti
le za novo pridobljene GERK,
na katerih se bodo uporabljala
mineralna gnojila.

FFSV – Seznam prepovedanih a.s.
POZ_FFSV, VOD_FFSV – sprememba seznama a.s., ki jih na
VVO I ni dovoljeno uporabljati:
• bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, flufenacet,
flurokloridon, klopiralid, klorantraniliprol, mcpa, mekoprop-p
(mcpp-p), metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor,
metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, Smetolaklor, terbutilazin, tritosulfuron
Pri uvrstitvi na seznam so pri vsaki a.s. upoštevani:
• potencial spiranja v podtalnico
• potencialna prisotnost metabolitov nad dovoljeno mejo
0,1µg/L in toksikološke lastnosti a.s. ter njenih metabolitov
• podatki monitoringa podzemne in pitne vode

FFSV – uredbe VVO I
POZ_FFSV, VOD_FFSV in priloga 5 – uskladitev z uredbami,
ki urejajo VVO I:
• Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in
Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 164/020)
• Uredba o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno
vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in
delu občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 191/20)

Priloga 12
• Uskladitev priloge 12 (seznam avtohtonih in tradicionalnih
sort kmetijskih rastlin za GEN_SOR in GEN_SEME) s
šifrantom kmetijskih rastlin (KMRS – repa).

OMD
• Kmetijska površina se ugotovi v skladu predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
•

Pred spremembo: Kmetijska površina se ugotovi z upravnim pregledom
velikosti površine in s pregledom velikosti površine na kraju samem.

Usposabljanje in svetovanje
Ukrep KOPOP:
• predhodno usposabljanje – najpozneje do 5. 5. 2021 – predvideni
termini:
 „v živo“: 22. 4. 2021 in 4. 5. 2021
 „na daljavo“: 31. 3. 2021, 15. 4. 2021 in 4. 5. 2021.
• redno usposabljanje: do 20. 12. 2021
• uporaba storitve svetovanja: do 31. 12. 2021 za upravičence, ki so v
ukrep KOPOP vstopili v letu 2019
Ukrep EK:
• usposabljanje – najpozneje do 20. 12. 2021
• individualni načrt preusmeritve KMG: v prvem letu trajanja obveznosti
najpozneje do 20. 12. 2021, če prvič vstopa v kontrolo EK
• uporaba storitve svetovanja do 31. 12. 2021 za upravičence, ki so v
ukrep EK vstopili v letu 2017

POMEMBNO !
• 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.

VPRAŠANJA
OPERACIJA
POZ

ZAHTEVA

POZ_KOL
POZ_NMIN
POZ_MEHZ
POZ_KONZ
POZ_FFSM
SKUPAJ

SPREMEMBA
(SPR)
NOVA ZAHTEVA
(NZ)
NZ (VVOI)
NZ (VVOI)
NZ (VVOI)
NZ (VVOI)
NZ (VVOI)

OCENA SREDSTEV
v€

57.390
11.310
44.730
20.330
4.306
138.066

Vprašanja svetovalcev
1. vprašanje:
• Ali bo tudi v letošnjem letu možno vstopiti v podukrep
KOPOP - GEN_PAS? Če da, kdaj bodo predhodna
izobraževanja??
Odgovor na 1. vprašanje:
• Da, tudi v letu 2021 je mogoče vstopiti v operacijo
GEN_PAS. Predhodna usposabljanja KOPOP morajo biti
opravljena najpozneje do 5. 5. 2021, predvidoma pa bodo v
naslednjih terminih:
 „v živo“: 22. 4. 2021 in 4. 5. 2021
 „na daljavo“: 31. 3. 2021, 15. 4. 2021 in 4. 5. 2021.

Informacije
• Spletna stran: www.program-podezelja.si
HVALA ZA POZORNOST!
Vir foto: http://www.efotografija.com/galerija/gallery_bigpic.php?id=104258&limit=0&sortby=

• 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.

