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VNOS ZBIRNIH VLOG 2015 ZA UKREPE KMETIJSKE POLITIKE  

 
V letošnjem letu se je začela izvajati Reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih 
vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), 
ukrepa Ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami (OMD) in Dobrobit živali (DŽ).  
 
Upravi čenci morajo od 2. marca do 6. maja 2015 na Agencijo  RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (agencija) vložiti zbirno vlogo, če uveljavljajo katerega od naštetih 
ukrepov. 
 
Ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna pla čila (KOPOP) 
Z letom 2014 se je za vse upravičence zaključil program KOP, ob oddaji zbirnih vlog za leto 
2015 pa se bo možno prostovoljno vključiti v nov KOPOP. Gre za novo oblikovan model, ki pri 
posameznih operacijah določa nekatere obvezne in nekatere izbirne zahteve. 
 
Ukrep KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 podpira kmetijstvo 
v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih 
praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z 
vodami in upravljanje s tlemi in blaženje ter prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. 
Plačila so namenjena za izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde v 
kmetijstvu.  
 
V prilogi si oglejte shemo KOPOP. 
 
Upravi čenec, ki uveljavlja ukrep KOPOP oziroma ukrep EK, m ora imeti v letu 2015 
najkasneje na dan oddaje zbirne vloge izdelan progr am aktivnosti (PA) v skladu z uredbo 
za ukrepe KOPOP, EK in OMD. V naslednjih letih pa m ora biti PA izdelan en dan pred 
oddajo zbirne vloge. Zato pozivamo vse zainteresira ne, ki se želijo vklju čiti v ukrep 
KOPOP, da čimprej s kmetijskim svetovalcem pripravijo PA.  
 
Ukrep Ekološko kmetovanje (EK) 
V letu 2015 ter tudi vseh nadaljnjih letih tega programskega obdobja bo možno vstopiti v 
samostojen ukrep EK. Podpore bodo tako kot do sedaj dodeljene za preusmeritev in za 
izvajanje ekološkega kmetovanja. Za vstop je potrebno imeti na kmetiji vsaj 1 ha kmetijskih 
površin ali vsaj 1 čebeljo družino v primeru čebelarjenja, biti vpisan v RKG, prijaviti se oziroma 
obnoviti prijavo v kontrolo pri eni od kontrolnih organizacij ter imeti pred vnosom zbirne vloge 
izdelan PA. V primeru uveljavljanja plačil za ekološko pridelavo semena je kot vstopni pogoj tudi 
vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin. Predhodna usposabljanja 
za vstop pri tem ukrepu niso obvezna, kljub temu pa bodite na to obvezo pozorni tisti, ki boste 
ukrep EK kombinirali z vključitvijo v ukrep KOPOP. Obveznost vključenosti v ukrep EK se 
prevzame za dobo petih let.  
 
Velikost skupne površine na KMG, ne glede na vrsto dejanske rabe za katero se lahko 
uveljavlja plačilo za ukrep EK, mora biti najmanj 0,3 ha. Najmanjša velikost površine 
kmetijskega zemljišča iste vrste dejanske rabe ne sme biti manjša od 0,1 ha, razen pri pridelavi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, kjer je najmanjša velikost strnjene površine lahko 0,01 
ha. Obseg površine, vključene v obveznost, se lahko med leti spreminja za največ ±10 % glede 
na vstopno leto.  
 
Če se bo KMG vključilo hkrati v ukrepa KOPOP in EK bo vsebina PA zelo podobna tisti, ki je 
podrobneje opisana v delu o vsebinah ukrepa KOPOP, s tem da so za ukrep EK dodane še 



 

vsebine o ekološki pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ekološka reja živali in 
ekološko čebelarjenje.  
 
V času trajanja 5-letne obveznosti se bodo morali vključeni v ukrep EK vsako leto usposabljati 
vsaj 6 ur, najmanj enkrat v času trajanja obveznosti uporabiti storitev individualnega svetovanja, 
vsako leto pridobiti certifikat za ekološko pridelavo ter rediti travojede živali, če bo KMG 
uveljavljalo plačilo za trajno travinje. Poleg tega bodo morala KMG, ki bodo prvič vstopila v 
kontrolo ekološkega kmetovanja, imeti v prvem letu trajanja obveznosti (prvo leto preusmeritve), 
do 25. septembra tekočega leta, izdelan individualen načrt preusmeritve. 
 
Za več informacij v zvezi z ukrepi KOPOP in EK, se lahko obrnete na obmo čne KG 
Zavode, ki izvajajo predhodno usposabljanje, in vam  bodo lahko nudili ustrezne 
informacije o ukrepih oziroma zahtevah, ki jih lahk o izvajate na vašem KMG. Morebiti tudi 
na ta način nekoliko pripomorete k izboljšanju dohodkovnega položaja na vaši kmetiji ter 
hkrati prispevate k ohranjanju naravnih virov. 
 
Vabimo vas, da si preberete informacije in razmisli te o vklju čitvi. 
 
 
Ukrep Pla čila obmo čjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (O MD) 
PRP 2014–2020 predpisuje skoraj enak ukrep OMD, kot smo ga poznali do sedaj. Območja, na 
katerih se lahko uveljavlja ukrep, bodo ostala nespremenjena vsaj do leta 2018, ko naj bi bila 
uvedena sprememba vrednotenja tako imenovanih »drugih območij«, ki imajo pomembne 
naravne omejitve.  
  
Od leta 2015 dalje bo največ sprememb pri višini plačil. Ker se je skupna vsota denarja, 
namenjenega za OMD, nekoliko znižala, se bodo znižala tudi plačila za OMD. Novost je tudi 
spremenjena degresija oz. postopno zniževanje plačil za ukrep OMD, ki se začne pri 70 ha 
kmetijskih površin na KMG v OMD. 
 
Ukrep Dobrobit živali (DŽ) 
Nosilec KMG mora imeti za KMG oziroma, če je znotraj KMG več gospodarstev (več lokacij, 
kjer se redijo prašiči) za posamezno gospodarstvo, na katerem uveljavlja ukrep DŽ, izdelan 
program dobrobiti živali (program DŽ). Program DŽ je dokument, ki ga izdela izvajalec 
svetovanj (zootehnik in veterinar) skupaj z nosilcem kmetijskega gospodarstva in obsega popis 
stanja na gospodarstvu ter svetovanje glede ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja in glede 
možnosti vključitve v ukrep DŽ. Poleg tega mora nosilec KMG na dan izdelave programa DŽ na 
KMG oziroma na posameznem gospodarstvu rediti 20 ali več plemenskih svinj in plemenskih 
mladic, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na plemenske svinje, plemenske mladice ali 
tekače, oziroma 100 ali več prašičev pitancev, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na 
prašiče pitance.  
Ne glede na navedeno pa ni potrebno v celoti izdelati novega programa DŽ za gospodarstvo, za 
katero je bil program DŽ izdelan že v letu 2014, če pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ za leto 2015 
ni nobenih sprememb glede na predhodno leto. V tem primeru bo izvajalec svetovanj opravil le 
pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (CRPš). 
 
Nosilci KMG, vsaj en član kmetije ali oseba, ki je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu 
zaposlena, morajo predvidoma od začetka septembra pa do 15. decembra 2015 opraviti 
štiriurno usposabljanje iz vsebin dobrobiti živali. 
 
Poleg vstopnih pogojev in usposabljanja mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev 
plačil za ukrep DŽ izbrati in izpolnjevati vsaj še eno zahtevo iz spodnjega nabora zahtev: 

1. za plemenske svinje in mladice: 
− zahtevo za skupinsko rejo z izpustom, 
− zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih 

boksih od predpisane, 
− zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim 

deležem vlaknine, 
2. za plemenske svinje zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in pujskov, 



 

3. za tekače zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih 
boksih od predpisane, 

4. za pitance: 
− zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih 

boksih od predpisane, 
− zahtevo za skupinsko rejo z izpustom. 

 
Nosilci KMG morajo v koledarskem letu trajanja obveznosti sporočati v CRPš stalež prašičev za 
vsak prvi dan v mesecu najpozneje do sedmega dne v tekočem mesecu. Če ima KMG več 
lokacij, kjer redi prašiče in ima vsaka od teh lokacij svojo G-MID številko, potem morajo biti 
podatki o številu prašičev sporočeni za vsak G-MID, ne glede na to ali se za to gospodarstvo 
uveljavlja ukrep DŽ ali ne. 
 
Sheme neposrednih pla čil 
Osrednja shema v Sloveniji ostaja proizvodno nevezana shema osnovnega plačila, ki deluje v 
obliki plačilnih pravic, a bodo vrednosti plačilnih pravic predmet t.i. delne konvergence, kar sodi 
med ključne elemente reforme. Z letom 2015 se uvajajo v Sloveniji nove sheme: zelena 
komponenta, ki je obvezna, medtem ko bodo kmetijskim gospodarstvom na voljo tudi plačilo za 
mlade kmete, proizvodno vezane podpore (za strna žita, za mleko v gorskih območjih, za rejo 
govedi, za zelenjadnice, za beljakovinske rastline) in shema za male kmete.  
Nekateri novi splošni pogoji za prejemanje neposrednih plačila:  
- t.i. aktiven kmet: vzdrževanje kmetijskih površin v stanju primernem za pridelavo ali 
pašo, in sicer s košnjo vsaj enkrat letno do 15. oktobra tekočega leta. Iz podpor se izločijo 
kmetijska gospodarstva, ki so v preteklem letu prejela več kot 5.000 evrov neposrednih plačil in 
hkrati upravljajo nekatere nekmetijske dejavnosti (upravljanje letališč, železniških storitev, 
vodnih objektov, nepremičninskih storitev, športnih in rekreacijskih igrišč), razen če dokažejo, 
da njihova kmetijska dejavnost ni zanemarljiva. To novo pravilo o aktivnem kmetu velja za tudi 
za nekatere ukrepe razvoja podeželja (ekološko kmetijstvo, plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi omejitvami, dobrobit živali); 
- minimalna velikost kmetijskega gospodarstva: vstopni prag se je dvignil iz 0,3 ha 
upravičenih kmetijskih zemljišč na 1 ha. Izjema velja za kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo 
podporo za mleko v gorskih območjih ali podporo za rejo govedi, saj lahko v sistem neposrednih 
plačil vstopijo, če so v danem koledarskem letu upravičena do skupno najmanj 100 evrov 
neposrednih plačil. 
- zmanjšanje izplačil pri večjih kmetijskih gospodarstvih: kadar skupni znesek za 
aktivirane plačilne pravice, ki je odobren kmetijskemu gospodarstvu in, če le-to želi, zmanjšan 
za izdatke za zaposlene v kmetijski dejavnosti, presega 150.000,00 evrov, se del zneska nad 
tem pragom zniža za 5 %. 
V okviru sheme osnovnega plačila se bo izvedla nova (prva) dodelitev plačilnih pravic le v 2015. 
Dodatno bodo lahko mladi kmetje in kmetijska gospodarstva, ki začenjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, zaprosili za dodelitev iz nacionalne rezerve v 2015 ali v nadaljnjih letih. 
 
Upravičena površina za dodelitev in aktivacijo plačilnih pravic je kmetijska površina kmetijskega 
gospodarstva (trajno travinje, orna zemljišča, trajni nasadi), ki se uporablja za kmetijsko 
dejavnost oz. predvsem za kmetijsko dejavnost (v obdobju vegetacije se uporablja za 
nekmetijsko dejavnost za največ 30 dni).   
 
Zelena komponenta se izvaja v obliki treh kmetijskih praks:  
- Diverzifikacijo morajo kmetje na svojih njivskih površinah zagotavljati od 7. maja do 31. 
julij tekočega leta. Kmetje, ki imajo med 10 in 30 ha njiv, bodo morali na svojih njivah zagotoviti 
vsaj dve rastlini, pri tem glavna rastlina ne sme presegati 75% njivskih površin. Kmetije, ki imajo 
več kot 30 ha, pa bo morali zagotoviti tri različne rastline in pri tem glavna ne sme presegati 
75%, dve skupaj pa ne več kot 95% njivskih površin. 
- Ohranjanje okoljsko občutljivega travinja se izvaja na ravni posamezne kmetije, katere 
trajno travinje leži v zavarovanem območju. Slovenija je v skladu predpisom EU opredelila 
okoljsko občutljivo travinje na območjih, ki jih zajemajo direktiva 92/43/EGS ali 2009/147/ES. 
Kmetje trajnega travinja na zadevnih območjih ne bodo smeli spreminjati ali zorati.  
- Kmetijska gospodarstva morajo zagotoviti, da je vsaj 5% ornih zemljiščih, ki jih imajo v 
uporabi, namenjen površinam z ekološkim pomenom: pod praho(od 1. januarja do 31. julija 
tekočega leta), pod kmetijskimi rastlinami,ki vežejo dušik (prisotne od 7. maja do tehnološke 



 

zrelosti oziroma do 30. septembra tekočega leta), ali pod naknadnimi posevki oz. travno rušo 
(posejati od 1. julija do 1. septembra tekočega leta, pokritost tal vsaj od 15. septembra do 16. 
oktobra tekočega leta). 
Plačila za zeleno komponento se kmetijskega gospodarstva za tekoče leto izračuna tako, da se 
skupna vrednost plačilnih pravic, ki jih za tekoče leto aktivira, množi z določenim odstotkom, ki 
se za vsa kmetijska gospodarstva določi za vsako leto posebej. 
 
Kmetije, ki so upravičene do sheme osnovnega plačila oz. do plačilnih pravic, lahko uveljavljajo 
tudi plačilo za mlade kmete, če izpolnjujejo sledeče pogoje: nosilec kmetije je prvič postal 
nosilec KMG v letu 2015 ali pa v petih letih pred prvo predložitvijo vloge za shemo za mlade 
kmete in hkrati v letu (prve) predložitve vloge ni starejši od 40 let. Pri kmetijskih gospodarstvih, 
ki so pravne osebe, se šteje, da postane fizična oseba nosilec takrat, ko postane član 
poslovodstva pravne osebe in obenem pridobi vsaj polovico glasovalnih pravic v pravni osebi. 
Shema za male kmete je prostovoljna shema, v katero se do 15. oktobra 2015 lahko vključijo 
kmetijska gospodarstva, ki so upravičena do sheme osnovnega plačila. V pomoč pri tej odločitvi 
bo obvestilo o ocenjenem znesku neposrednih plačil za 2015, ki ga bodo prejela od Agencija do 
1. oktobra 2015. Vrednost podpore posameznemu malemu kmetu bo v bistvu upoštevala se 
bodo dejanska plačila, ki bi jih kmet prejel v okviru t.i. standardnih shem za leto 2015 na podlagi 
prijavljenih površin in števila živali, vendar največ 1.050 €.  
Tudi v prihodnje bo obstajal sistem navzkrižne skladnosti, ki pomeni preverjanje nekaterih 
zahtev iz obstoječe zakonodaje in dobre kmetijske prakse na nivoju kmetijskega gospodarstva.  
 
Ministrstvo in agencija bosta na svojih spletnih st raneh objavljala teko če informacije za 
kmete, npr. splošna navodila za izpolnjevanje zbirn e vloge, tehnološka navodila za 
nekatere operacije ukrepa KOPOP, deloval bo spletni  forum za kmetijske svetovalce, 
poenotene pa bodo tudi evidence o delovnih opravili h za ukrep KOPOP. 
 
 


