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GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Vsebina 

• Pravne podlage EU – spremembe za 2021 

• Pravne podlage SI – spremembe za 2021 

• Priprave na kampanjo 2021 

• Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
za leto 2021 (IAKS Uredba za leto 2021) 

 

IAKS Uredba za leto 2021 je v fazi usklajevanja, zato se 
nekatere določbe lahko spremenijo.  

O morebitnih spremembah vas bomo obvestili. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO    EU predpisi – spremembe za 2021 

• Uredba (EU) št. 1305/2013 

• Uredba (EU) št. 1306/2013 

• Uredba (EU) št. 1307/2013 

• Izvedbena uredba Komisije EU št. 809/2014 – objava 
predvidoma marca 2021, ukinjen bo končni rok za oddajo 
ZV, države članice bodo lahko same določile rok. 

• Delegirana uredba Komisije EU št. 640/2014 

• Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) derogating 
from Implementing Regultations 809/2014, 180/2014, 181/2014, 
2017/892, 2016/1150, 2018/274, 615/2014 and 2015/1368 – 
spremembe zaradi COVID-19 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

SI predpisi – spremembe za 2021 

• Uredba 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, 7/20, 78/20 in 3/21) 

• Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014–
2020 v letu 2021 (Uradni list RS, št. 73/21) 

• Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 
10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in ?/21) 

• Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, 
št.  83/16, 23/17, 69/17, 72/18, 35/19 in ?/21) 

• IAKS Uredba za leto 2021 (Uradni list RS, št. ?/21) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Priprave na kampanjo 2021 

ARSKTRP:  
– Pred začetkom obdelave površin za rastno dobo 2021 na spletni strani 

objavi, da je GERK ali del GERK-a okoljsko občutljivo trajno travinje 
(OOTT). Dostop s KMG-MID številko. 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/oddaja-zbirne-vloge-za-leto-2021 

• posreduje v RKG: 
– ugotovitve pregledov na kraju samem za površine iz leta 2020 
– podatke o  spremembi vrste rabe v 1300 - trajno travinje, ki jih zazna na 

zbirni vlogi 2020 na GERK-ih (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 2021.   

MKGP – RKG izvede posodobitev GERK-ov v skladu z 91- členom PKP6 
ARSKTRP na spletu objavi  vnaprej pripravljene obrazce „predtisk“, ki 
vključujejo posodobljene GERK-e. Dostop s KMG-MID številko. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Vnaprej pripravljeni obrazec – 
„Predtisk“ 

 
„Predtisk“ vključuje podatke iz RKG na dan 24. 1. 2021 in 

podatke 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  in posodobljeni GERK-i. 
Grafični kontrolni sloji za leto 2021 so na javnem 

pregledovalniku grafičnih podatkov RKG. (število slojev 
isto kot lani).  

Spremenjeni sloji dobijo oznako 21: VVO_VSA_21, 
VVO_DR_21, DZ_omejitev_pase_HAB_30_5_21, 
DZ_omejitev_pase_MET_30_5_21, Mejice_21, HAB_21, 
MET_21. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Zbirna vloga (ZV) 

• Redni rok za oddajo: 24. februar – 6. maj 2021  

• 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-drobnica in/ali vlogo za podporo 
za rejo drobnice se odda do 5. maja 2021! /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. Pooblaščenec se mora vnaprej 
registrirati pri agenciji, najpozneje do 30. aprila 2021. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Zbirna vloga (ZV)- 2 

• ZV morajo vložiti nosilci KMG, ki : 

- uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike, 

- so zavezanci za navzkrižno skladnost, ker so 
prejemniki podpore za prestrukturiranje in 
preusmeritev vinogradov ter zeleno trgatev, 

- 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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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Zbirna vloga (ZV) - 3 

• Zbirno vlogo sestavlja 17 različnih obrazcev.  

• Površine in kmetijske rastline so prijavljene grafično.   

• ZV vključuje vse vloge za sheme neposrednih plačil in 
vse PRP zahtevke za KOPOP, EK in OMD. 

• Za Vlogo za izplačilo podpore za rejo govedi in Vlogo za 
mleko v gorskih območjih uporabljamo „sistem brez 
zahtevkov“ – vlogo se odda za vse živali, ki izpolnjujejo 
pogoje. Izpolnjevanje pogojev se preverja s podatki iz 
centralnega registra govedi.  

Predpogoj za sistem brez zahtevkov je zanesljiva zbirka 
podatkov. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Zbirna vloga (ZV) - 3 

• Novo na ZV: 

- Vloga za izplačilo podpore za rejo drobnice  

- Prijava naknadnega neprezimnega posevka 
konoplje zaradi upravičencev, ki gojijo konopljo za 
predelavo v okviru dopolnilnih dejavnosti in morajo 
določen obseg pridelave dokazovati s prijavo na ZV. 

- Prijava naknadnega prezimnega posevka 
meliorativne redkve.  
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Oddaja in prejem živinskih gnojil - opozorilo  

Predložitev »Obrazca za oddajo in prejem živinskih 
gnojil, digestata ali komposta« je obvezna za 
upravičence, ki oddajajo in/ali prejemajo živinska 
gnojila. 

Prosimo, opozorite upravičence, ki prejemajo živinska 
gnojila od farm, ki ne oddajajo ZV, da morajo  oddati 
„Obrazce za oddajo in prejem živinskih gnojil, 
digestata in komposta“. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Sprememba ZV 

- ZV naj bo čim bolj natančno izpolnjena, da bo sprememb čim manj. 

- Spremembe prijavljenih površin/ukrepov: najpozneje do 31. maja.  

- Javljanje sprememb kmetijskih rastlin (KMRS) po 31. maju je 
OBVEZNO, če spremenjena KMRS vpliva na višino plačila, pogoje za 
določen ukrep ali, če gre za konopljo ali vrtni mak.   

V drugih primerih je javljanje sprememb KMRS priporočeno, ker 
se Slovenija pripravlja na uvedbo pregledov s spremljanjem in bo 
ARSKTRP celotno rastno dobo spremljala prijave ZV na osnovi 
podatki satelitov Sentinel. 

 - Za proizvodno vezano plačilo za zelenjadnice se spremembo 
zelenjadnice sporoči vsaj 3 dni pred iztekom napovedanih datumov 
setve ali sajenja ali predvidenega spravila. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Sistem kontrol 

• Ni bistvenih sprememb glede na predhodno leto. 

• Glede na priporočila EU revizije in grožnjo finančne 
korekcije, bi opozorili na klavzulo o izogibanju iz 60. 
člena Uredbe 1306/2013: Agencija ne odobri vlog za 
pomoč in zahtevkov za plačilo za ukrepe kmetijske 
politike, če ugotovi, da upravičenec ustvari pogoje za 
pridobitev plačil umetno in v nasprotju z nameni 
oziroma cilji ukrepov. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Stopnja kontrole  

• V obravnavi je predlog Spremembe Uredbe 809/2014/EU – 
gre za prilagajanje načina izvedbe in obsega kontrol 
ukrepov SKP zaradi omejitev, ki so posledica epidemije 
COVID-19: 

– Predvidena je nižja stopnja kontrol za ukrepe na žival, za 
ukrepe na površino pa zaenkrat ni sprememb. 

• Kontrolni vzorec za pregled na kraju samem za konopljo 
zajema vsaj 20% površin s konopljo in zajema tako glavni 
kot naknadni posevek konoplje. 

• Kontrolni vzorec za pregled na kraju samem za ukrep 
podpora za rejo drobnice zajema vsaj 10% upravičencev. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Višja sila  

• V skladu z drugim odstavkom Uredbe 1306/2013/EU se 
višja sila prizna zlasti v naslednjih primerih: 

a) smrt upravičenca, 

b) dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, 

c) huda naravna nesreča, ki resno prizadene KMG, 

d) uničenje objektov za živino zaradi nesreče, 

e) epizootska bolezen ali bolezen rastlin, ki prizadene del 
ali vso živino  oziroma kmetijske rastline upravičenca, 

f) razlastitev celotnega ali velikega dela KMG, če razlastitve 
ni bilo mogoče pričakovati na dan predložitve vloge. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Višja sila-2  

• Upravičenec primere višje sile sporoči ARSKTRP v 15 
delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori na 
predpisanem obrazcu in priloži ustrezna dokazila. 

• ARSKTRP primere višje sile obravnava individualno.  

• V primeru priznane višje sile za neposredna plačila, 
upravičenec ohrani svoje pravice do pomoči za 
površine ali živali, ki so bile ob pojavu višje sile ali 
izjemnih okoliščin upravičene, medtem ko se v 
primeru ukrepov za razvoj podeželja 
(KOPOP/EK/OMD/DŽ), upravičencu prizna le 
sorazmerni del.  
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO Izjemne okoliščine zaradi  

ukrepov za zajezitev COVID-19 

• Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja epidemije COVID-
19 se štejejo za izjemno okoliščino v naslednjih primerih: 
– označitve živali, če ta ni opravljena v predpisanih rokih, 
– neizpolnjevanja zahtev glede veljavnosti izkaznic o 

opravljenemu usposabljanju za ravnanje s FFS in 
veljavnost potrdil o opravljenem pregledu naprav za 
nanašanje FFS, 

– ko upravičenec zaradi bolezni COVID-19 med uslužbenci 
na UE ne more pravočasno izvesti potrebnih sprememb v 
RKG in posledično pravočasno prenesti plačilnih pravic na 
ARSKTRP, 

– ko upravičenec za vnos ZV pooblasti izvajalca JSKS in 
zaradi bolezni COVID-19 med uslužbenci, ne more vložiti 
zbirne vloge v rednem roku. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Izjemne okoliščine - COVID-19 

• Podrobnejši postopki v zvezi z uveljavljanjem 
„izjemne okoliščine COVID-19“, obdobjem, za katero 
se prizna ter načinom posredovanja/pridobivanja 
dokazil so v fazi usklajevanja.   
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Prenos kmetijskega gospodarstva (KMG)  

• V IAKS Uredbi za 2021 bo v skladu s prvim do četrtim 
odstavkom 8. člena Uredbe 809/2014/EU opredeljen 
prenos KMG po zamudnem roku za oddajo ZV in 
preden so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči ali 
podpore (2. nov. 2021).  

• Prevzemnik obvesti ARSKTRP o prenosu KMG in 
posreduje zahtevo za plačilo pomoči oz.  podpore na 
obrazcu „Izjava o prenosu KMG in zahteva za plačilo v 
primeru prenosa celotnega KMG po roku za pozno 
predložitev zbirne vloge za leto 2021“. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 20 26.1.2021 

Šifra KMRS Sprememba za leto 2021 

042 
038 
 

Repa 
Brassica rapa L.  var. rapa 
(L.) Thell. 

Ni upravičena za PVP_ZL, 
Dodatno upravičena za naknadni neprezimni 
posevek GEN_SOR in POZ_KONZ 

Nova 
039 

Meliorativna redkev 
Raphanus sativus L. var. 
longipinnatus 

Možno prijaviti kot naknadni prezimni posevek. Ni 
upravičena za noben ukrep. Vključuje redkev, ki se 
seje za meliorativne namene. Poseje se po spravilu 
glavnega posevka in ostane v tleh do pomladanske 
obdelave tal 

027 Konoplja 
Canabis sativa var.sativa 

Možno prijaviti kot naknadni neprezimni posevek. 
Upravičena za POZ_KONZ 

114 druge rastline za krmo na 
njivah 

Ni več upravičena za GEN_SEME in GEN_SOR (na 
glavnem in neprezimnem posevku) 

506 mešanica rastlin - naknadni 
posevek 

Dodatno upravičena za POZ_KONZ na naknadnem 
prezimnem posevku 
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Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 21 26.1.2021 

Upravičene živali, ki so na dan 1.2. 2021 
sporočene v CRD starejše od 1 leta oziroma 
so jagnjile/jarile 

Označiti, če se živali pasejo na KMG ali 
planini ali skupnem pašniku 

Prijaviti skupno število živali po kategorijah 
(število odraslih ovc in ovnov ter število 
odraslih koz in kozlov) 

Prijavi se lahko najmanj 14 živali, obdobje 
obvezne reje je od 5. maja do 31. oktobra 
2021 
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Hvala za pozornost 

? 


