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Vsebina osnovnega usposabljanja  

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura); 

2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 
uri); 

3. Ekološko čebelarjenje (1 ura) ali  

  ekološko semenarjenje (1 ura) ali  

   trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura); 

4. Ogledi dobrih praks (2 uri).  



Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju 
ukrepa EK 

Martina Gomzi, Marinka Korošec 

vir: KGZS, MKGP, AKTRPRS 

 
Osnovno usposabljanje 



 
Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju 

ukrepa EK 
  

a) pogoji in zahteve 

b) evidence: 

•       o delovnih opravilih,  

•       o vodenju uporabe FFS in  

•        vodenju uporabe organskih gnojil; 

c) možnosti za napake pri izvajanju ukrepa EK in 
kako se jim izogniti; 

d) kombinacije z drugimi ukrepi PRP. 

 



a)Pogoji in zahteve 

Ukrep EK je samostojen ukrep v okviru PRP 2014 – 2020 
 

• NAMEN: spodbujanje KMG za izvajanje naravi prijaznega 
načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju 
biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, 
rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju 
okolja nasploh. 

 

• Plačila krijejo le obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 
standarde NS, minimalne zahteve za uporabo gnojil in FFS ter 
druge ustrezne obvezne zahteve iz nacionalnih predpisov. 

 



Ukrep EK 

Podpora za ukrep EK se dodelijo v okviru dveh 
pod ukrepov: 

 

• Plačila za preusmeritev v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja 
 

• Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega 
kmetovanja 

 



Trajanje in podaljšanje obveznosti 

 

• Obveznosti za izvajanje ukrepa EK trajajo 5 let 

• po 5. letih je možno LE letno podaljšanje CELOTNE 
obveznosti. 

 

ODSTOP OD OBVEZNOSTI JE DOVOLJEN LE V 
PRIMERU: 

- višje sile ali izjemnih okoliščin (smrt, dolgotrajne 
nezmožnost za delo, huda naravna nesreča,…) 

- prenosa dela zemljišč ali celotnega kmetijskega 
gospodarstva na drugega nosilca KMG. 

 

 



Pogoji upravičenosti 
• biti aktivni kmet, 

• vpisan v RKG, 

• v uporabi vsaj 1 ha kmetijskih površin ali vsaj eno čebeljo 
družino;  

• prijava oz. obnovitev prijave v kontrolo pri kontrolni 
organizaciji najpozneje do 31. decembra preteklega leta za 
tekoče leto (vključitev v več KO – potrebno pridobiti 
certifikat od vseh KO), 

• izdelan program aktivnosti KMG (en skupni program za EK in 
KOPOP, če je KMG poleg EK vključena še v KOPOP), 

• pridelava semenskega materiala – vpisan v register 
dobaviteljev semenskega materiala najpozneje do 23. 
februarja tekočega leta. 

 



Zahteve za izvajanje 

• opravljeno izobraževanje najmanj 6 ur letno (od 1. 1. do 20. 
12. tekočega leta), 

• izdelan individualni načrt preusmeritve KMG (v prvem letu 
obveznosti), kmetija ki prvič vstopa v kontrolo ekološkega 
kmetovanja (do 20. 12. tekočega leta); 

• koriščenje storitev individualnega svetovanja  (enkrat v času 
trajanja obveznosti); 

• rediti travojede živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad), če 
uveljavlja plačilo za trajno travinje, 

• pridobiti certifikat za ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov 
oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. 



Prenos obveznosti na drugo KMG 

Vsak KMG, ki je uveljavljal zahtevke EK v preteklem letu in 
prenese te obveznosti na drugo KMG mora obvezno sporočiti 
podatke o teh površinah na obrazcu zmanjšanje ali prenos 
površin. 
 

Primer:  

- v letu 2016 uveljavlja zahtevke EK kmetija A, 

- za leto 2017 se dogovori kmetija A, da ne bo več obdelovala 
svojih kmetijskih zemljišč in prenese vse površine na kmetijo B, 

Kmetija A mora kljub temu, da ne bo uveljavljala nobenih 
zahtevkov oddati Obrazec zmanjšanje ali prenos površin. 



Velikost površine 

• Skupna površina celotne kmetije mora biti minimalno 1ha. 

• Skupna velikost na kateri se uveljavlja ukrep EK mora biti 
najmanj 0,3 ha, ne glede na vrsto dejanske rabe 

• Najmanjša velikost površine iste vrste dejanske rabe pa ne 
sme biti manjša od 0,1 ha, razen površine za pridelavo 
semenskega materiala kmetijskih površin – minimalno 0,01 
ha. 

Primer: 0,1 ha trajnega travnika, 

  0,1 ha njive 

  0,01 pridelava semenskega materiala 

  0,1 ha sadovnjaka in 

 0,7 ha vinograda za katerega ne uveljavlja EK 

Ukrep EK se mora izvajati ves čas trajanja 
obveznosti, obseg površin pa se lahko 

med leti spreminja za največ 10 
odstotkov.  



Sprememba površine 

 

• Obseg površine, vključene v obveznost, se lahko med leti 
spreminja za največ 10% glede na vstopno površino (razen v 
primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. 

• POMEMBNO! Če se obseg površine spremeni za več kot 10% 
zaradi kmetijske rastline, za katero ni mogoče uveljavljati 
plačila za ukrep EK, je pa ta rastlina primerna za ekološko 
kmetovanje, se to NE šteje za NEUPRAVIČENO zmanjšanje ali 
povečanje obsega površin, vključenih v ukrep EK. 

• Primer: kmetijska rastlina ki ni v šifrantu, kmetija pa zanjo 
lahko pridobi certifikat za EK od KO (npr. čičerika). 



Povečanje površin 
 

• Površine vključene v obveznost se lahko povečajo za več kot 
10%, vendar največ za 20% oz. 2 ha glede na vstopno površino 
– obveznost iz 1. leta se nadaljuje. 

• Če upravičenec površine vključene v obveznost poveča za več 
kot 20% oz. 2 ha glede na vstopno površino, se njegova 
obstoječa obveznost nadomesti z NOVO 5 letno obveznostjo 
za celoten obseg površin, ki vključuje OBSTOJEČO + 
POVEČANO površino.  

Primer: Kmetija je v l. 2015 vstopila v ukrep EK s skupnimi površinami 5ha, v l. 2017 pa 
bo dodatno uveljavljala še 2 ha površin, skupno 7ha. 

Povečanje površin je 40%, za kmetijo pomeni l. 2017 začetek nove 5 letne obveznosti 
in lahko površine zmanjša za 10% in jih poveča za do 20% glede na l. 2017 in ne glede 
na leto 2015. 

 

 

 



Zamenjava obveznosti oz. površine 
 

 

 

 

Med trajanje obveznosti za ukrep EK se obveznosti ne 
more zamenjati z drugimi ukrepi razvoja podeželja. 

 

 



Višina plačil  na ha 2015 - 2020 
Vrsta rabe  Preusmeritev 

(€/ha) 
Izvajanje (€/ha oz. na 
čebeljo družino) 

Njiva - poljščine 377,82 326,18 

Vrtnine na prostem 600,00 600,00 

Vrtnine v zavarovanih prostorih 600,00 600,00 

Oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z 
gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 
200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi sadnimi vrstami in nasadih z 
mešanimi sadnimi vrstami 

 
900,00 

 
676,60 

Travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50-200 dreves/ha 291,33 189,33 

Vinogradi 900,00 692,74 

Hmeljišče  900,00 900,00 

Drevesnica 900,00 900,00 

Trajno travinje 311,86 155,57 

Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin: poljščine, 
krmne rastline, vrtnine 

800,00 600,00 

Čebelarjenje  22,31 



Preusmeritev 
Začne se z datumom prijave v kontrolo in certifikacijo oziroma s 

podpisom pogodbe. 
 
Traja 24 mesecev (za poljščine in vrtnine) oz. 36 mesecev za trajne 

nasade. 
 
1. leto kontrole imajo pridelki status K (konvencionalni), 
  
2. leto kontrole imajo pridelki status P (iz preusmeritve), 
 
3. leto in nadaljnja leta kontrole imajo pridelki status EKO (ekološki), če 

so izpolnjene minimalne zahteve za ekološko kmetijstvo. 
 
Opozorilo: Zaradi menjave kontrolne organizacije se čas trajanja preusmeritve ne podaljša.  

 



Označevanje prejemnikov sredstev 

 

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do 
podpore iz PRP 2014–2020 morajo v skladu z »Navodili za 
informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz PRP 2014-2020«, objavljenimi na spletni strani 
Ministrstva, izpolniti zahteve glede označevanja vira 
sofinanciranja. 

 
 

Spletna stran:  

http://www.program-podezelja.si 
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Informiranje in obveščanje javnosti - 
označevanje 

Upravičenci, ki prejmejo podporo PRP 2014-2020 za ukrepe 
KOPOP, EK, OMD in DŽ morajo: 

 

- V primeru, da imajo poslovno spletno stran imeti označen vir 
sofinanciranja od dne oddaje zbirne vloge in še 5 let od 
zadnjega izplačila. 

 

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani 
zavzemajo najmanj 25 % tiskane spletne strani. Teksti za 
predstavitev okoljskih ukrepov so tipski.  



Informiranje in obveščanje javnosti - 
označevanje 

-  V primeru prejema sredstev od vključno 10.000 EUR dalje (od 10.000 
EUR/posamezen ukrep/leto) morajo: 

- Poleg označitve na poslovni spletni strani (če jo kmetijsko gospodarstvo 
ima) namestiti na vidnem mestu plakat ali obrazložitveno tablo – od dne 
prejema prve odločbe dalje in od zadnjega izplačila sredstev še najmanj 
pet let. 

- V primeru prejema sredstev od vključno 50.000 EUR, dalje morajo poleg  označitve na 
poslovni spletni strani namestiti obrazložitveno tablo in jo imeti nameščeno od dne 
prejema prve odločbe dalje in od zadnjega  izplačila sredstev še najmanj pet let. 

 

Plakate prejmete brezplačno na JSKS pri KGZS.  
 

• Na plakatu v praznem kvadratu se napiše: Prejemnik sredstev za ukrep 
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami oz. 
Prejemnik sredstev za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, 
Prejemnik sredstev  za ukrep Ekološko kmetovanje 

• PLAKAT se namesti na vidnem mestu za javnost (na primer vhod v 
zgradbo, gospodarski objekt ipd.). 

 

 



b) Evidence o delovnih opravilih, o vodenju uporabe 
FFS in vodenju uporabe organskih gnojil; 

PRI VODENJU EVIDENC JE 
POTREBNO PAZITI NA:  

 
• Ažurnost 

• Popolnost 
•  Pravilnost  

• Natančnost 

Vir slik: http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/ in 
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/  

  
 

http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/
http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/
http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/
http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/
http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/


Evidence: o delovnih opravilih,   o vodenju uporabe FFS in 
vodenju uporabe organskih gnojil; 

Zvezek zapisov za ekološke kmetije  

 

DOSTOPNE pri IZBRANEM CERTIFIKACIJSKEM ORGANU 
– tudi elektronsko 

 

Najdete jih na:  

http://www.kon-cert.si/obrazci.html 

http://www.ikc-um.si/ikc-um/ekolosko-kmetijstvo-2/zvezek-zapisov/ 

Bureau Veritas – prejmete evidence po prijavi po e-pošti ali v pisni obliki na 
dom 
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Najdete jih na: http://www.kon-

cert.si/obrazci.html 

Zvezek zapisov -  lahko jih vodite v 
pisni ali elektronski obliki 



Najdete jih na: http://www.ikc-um.si/ikc-um/ekolosko-

kmetijstvo-2/zvezek-zapisov/ 

Zvezek zapisov -  lahko jih vodite v 
pisni ali elektronski obliki 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila 

Rastlinska pridelava: 
• Zaščita rastlin (sredstva za varstvo in nego rastlin):  datum, ura, kultura, 

opis razvojne faze (fenofaza), vzrok uporabe, vrsta sredstva, odmerek 
FFS,postopek obdelave,  GERK, domače ime 

• Gnojenje: datum, vrsta gnojila, količina, GERK, domače ime 

• Spravilo pridelka: datum, vrsta in količina pridelka, status pridelka (E, P, K) 

• Dnevnik delovnih opravil: datum, kultura, ukrep (razen gnojenja, FFS in 
spravila pridelka), sorta, količina, GERK,domače ime 

• Načrt proizvodnje - kolobar: po površinah (GERK-ih, poljinah) 

• Dokup sredstev:  datum, vrsta surovine, količina, št priloge/račun 

• Dokup semenskega materiala: datum, kultura, vrsta oz. sorta, količina, 
status semenskega materiala, št priloge/račun 

 

DOKAZILA: hranjenje računov, deklaracij 

dokup gnojil  dokazilo o potrebah po dognojevanju - analiza tal, gnojilni načrt 

uporaba FFS       prognoza: opazovalno obveščevalna služba, prag škodljivcev 
Vir: KON-CERT, zvezek zapisov 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila 
Živinoreja: 

• Stalež živali: leto vpisa, vrsta/kategorija živali, število živali 

• Prihod živali: datum, izvor živali (lastna, EK, KON), obdobje preusmeritve, ident. štev., 
veterinarsko spričevalo 

• Odhodi živali: datum, št. živali, vrsta živali,  vzrok odhoda, klavna masa, ID. Številka, 

naslov lokacija (KMG-MID ali naslov) 

• Zdravljenje živali: datum, identifikacijska št. živali, diagnoza,  doziranje, vrsta zdravila 
/ aktivna snov, metoda zdravljenja, karenca meso/mleko (2x), št. recepta, podpis 
veterinarja in žig 

• Dnevnik izpusta: datum, kategorija živali 

• Dokup krme: datum, vrsta krme, količina, status (EKO, P, KON), za koga, št. priloge / 
račun 

• Drugi nakupi (nastilj, razkužila, sredstva za higijeno, …) datum, količina, vrsta sredstva, 
namen uporabe, št. priloge 

DOKAZILA: 

Dokup konvencionalnih živali     dovoljenje MKGP 

Hramba računov, dobavnic Vir: KON-CERT, zvezek zapisov 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila 

Čebelarstvo: 

• Osnovni podatki: registerska št. čebelnjaka, število panjev, lokacija; 
datum premika in lokacija, število premaknjenih panjev 

• Hranjenje čebel: datum, vrsta proizvoda, količina, oznaka panja 

• Točenje medu in odstranjevanje satnic: datum, ukrep oz. opravilo, 
vrsta meda, količina medu/število satnic, oznaka panja 

• Zdravljenje: datum, vrsta zdravila, aktivna snov, odmerek/količina 
zdravila, način dajanja zdravila, trajanje zdravljenja, karenca 

DOKAZILA: 

dokup konvencionalnih  živali – za obnovo čebelnjakov se lahko nadomestite  
10% čebeljih  matic in rojev – POGOJ – namestitev v panje s satovjem ali 
satnicami, ki izvirajo iz enot z ekološko pridelavo – Ni potrebna odobritev 
MKGP 

Hramba računov, dobavnic 
Vir: KON-CERT, zvezek zapisov 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila 

Predelava in trženje 
 

• Seznam proizvodov (rastlinski proizvodi, živalski proizvodi) 

• Seznam dobaviteljev, seznam odjemalcev (ime ali naziv dobavitelja, 
naslov, vrsta proizvoda) 

• Dokup surovin / proizvodov: datum, količina, vrsta proizvoda, številka 
priloge, status (EKO, Preusmeritev, KON) 

• Recepture: ime proizvoda; sestavine kmetijskega oz. nekmetijskega izvora, 
kmetijskega izvora, ki niso bile ekološko pridelane(889/2008 Priloga IX), 
količina posamezne sestavine, št. priloge / računa, status sestavine (E, P, K) 

• Evidenca o prodaji: datum, količina, vrsta proizvoda, vrednost (€), številka 
priloge, status (E, P, K) 

• Zaloge: datum popisa zalog, količina, vrsta proizvoda 
 

DOKAZILA: 

Hramba računov, dobavnic 

Vir: KON-CERT, zvezek zapisov 



Evidenca o gnojenju 

Zapisovanje v obrazec:  

• Evidenca uporabe organskih in mineralnih 
gnojil-za vse GERKE 

• Kombinacija EK in KOPOP: dodatno še zbirnik 
organskih in mineralnih gnojil - po posameznih 
vrstah gnojil 

 



Vodijo  se podatki, ki jih morajo KMG voditi v 
skladu z Uredbo o navzkrižni skladnosti  



http://www.arsktrp.gov.si/si/splosno/vstopn
a_stran/vsebine_na_vstopni_strani/zbirna_vl
oga_2015od_a_do_z/#c17721 

Vsaka količina 
oddanih, prodanih ali 
na drug način 
odstranjenih živinskih 
gnojil s kmetijskega 
gospodarstva mora 
biti izkazana na tem 
obrazcu, pri čemer 
mora biti obrazec 
izpolnjen vsakič na 
dan oddaje živinskega 
gnojila.  



Evidenca o uporabi FFS 

Zapisovanje v obrazec:  

•Podatki o uporabi FFS za posamezen GERK 

• Kombinacija EK in KOPOP: dodatno še zbirnik 
za KMG- po posameznih vrstah FFS 

 



metode varstva rastlin z nizkim tveganjem:  
•mehansko zatiranje plevelov; 
•mehansko odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin ali delov 
rastlin ali škodljivih organizmov; 
•uporaba FFS na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, 
feromonov in snovi z nizkim tveganjem; 
•uporaba koristnih organizmov za biotično varstva rastlin; 
•uporabo osnovnih snovi, kjer ni potrebno pridobiti odločbe o 
registraciji FFS; 
•uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje. 

Elektronsko ali v 
papirnati obliki 

Vir: Pravilniku o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (UL.43/2014) 



Povezava do spletne strani FITO-INFO: 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 

Sredstva iz Priloge II 
(Uredba 889/2008)  

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm


Evidence o delovnih opravilih,  
o vodenju uporabe FFS in vodenju uporabe 

organskih gnojil; 

 
Najbolj pogoste napake: 

 

• Neažurnost 
• Nepopolnost 
• Nepravilnost  
• Nenatančnost 

 

Primera napak:  
1. Uporaba konvencionalnega semena – 
NUJNA odobritev kontrolne organizacije 
2.Neustrezen dokup živali 

 

Vir slik: http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/ in 
http://novdan.com/zrcalo-urejenega-poslovanja-je-urejena-dokumentacija/  
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Evidence - Kombinacija KOPOP in EK 

• Vključeni v ukrep KOPOP – ste dolžni voditi evidence o 
delovnih opravilih na točno predpisanih obrazcih 

 

• dostopne so na spletnih straneh MKGP, ARSKTRP in KGZS (na 
zavihku »Vse o zbirnih vlogah«)  

 Evidenc na koledarjih, blokih ali v drugih oblikah ne bodo 
zadoščale in bo podana kršitev na vodenje evidenc!  

• za vsak GERK je potrebno voditi svojo evidenco (naredite si 
dovolj kopij obrazcev) oz. uporabite spletni obrazec 

Primer: Kmetije vključene v EK in KOPOP vodijo delovne 
evidence za EK + evidence KOPOP določene za tisto zahtevo. 



UVOD V DELAVNICO 
vodenje evidenc 

• Namen:  

 - predstavitev zvezka zapisov posameznik 
kontrolnih organizacij 

 - zmanjšati napake pri zapisovanju evidenc 

• Splošno opozorilo:  

PRAVILNOST, POPOLNOST, NATANČNOST 

 

SPROTNO VODENJE EVIDENC 



c) možnosti za napake pri izvajanju 
ukrepa EK in kako se jim izogniti 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCKeQ3IiqkMgCFWEycgodanwO5w&url=http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Racunovodstvo_za_samostojne_podjetnike-Horvat.pdf&bvm=bv.103388427,d.bGg&psig=AFQjCNEgJw0NHOHxQMjziwSj8rxWoDlumQ&ust=1443206596726075
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfEqrGqkMgCFcrUGgodIiAEcw&url=http://www.pronet-kr.si/Produkti/ProFARM-Vodenje-kmetijskega-racunovodstva.aspx&bvm=bv.103388427,d.bGg&psig=AFQjCNEgJw0NHOHxQMjziwSj8rxWoDlumQ&ust=1443206596726075


Najpogostejše neskladnosti 

PRIDELAVA 

V letu 2015  v kontrolo vključenih 3.417 KMG,  

• 2.699 certifikatov 

• 714 certifikatov – iz obdobja preusmeritve v EKO 

• 4 nepodeljeni certifikati 

 

PRIDELAVA 

V letu 2015  v kontrolo vključenih 291 predelovalnih obratov (11 
obratov javne prehrane) 

Samo nekaj nad polovico vseh KMG je bilo brez napak oz. neskladnosti. 

Vir: letno poročilo  o kontroli 



Najbolj pogoste napake oz. neskladja, 
ugotovitve kontrolnih organizacij:  

• neustrezen dokup živali, 

• neustrezni pogoji reje kmetovalcih (izpust, svetloba, 
rešetke, privezovanje, …),  

• uporaba konvencionalnih semen brez odobritve 
kontrolne organizacije, 

• presežen dokup konvencionalne krme, živali,  

• neustrezno/pomanjkljivo označevanje (deklaracije 
niso izdelane), 

• pomanjkljivo vodene evidence ipd.  

 
vir: Skupno poročilo o nadzornem sistemu v letu 2015, http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/nadzorni_sistem/ 



1. Neustrezen dokup živali: 

Pogoji za nakup: 
 

 Ko se čreda ali jata sestavlja prvič (starostna omejitev) 

bivoli, teleta in žrebeta morajo stari manj kot 6 mesecev 

 jagnjeta in kozlički morajo biti stari manj kot 60 dni 

pujski morajo tehtati manj kot 35 kg 

 kokoši za prirejo jajc in perutnina za prirejo mesa smejo biti 
stari do 3 dni (odobri MKGP) 

nesnice do starosti 18 tednov, če so krmljene z  EKO krmo 
in niso bile zdravljene s kokcidiostatiki (odobri MKGP) 

 



 Ko obnavljamo čredo ali jato, pripeljemo 
konvencionalno vzrejene odrasle samce in samice 
sesalcev, ki še niso kotile. Pri tem je potrebno 
upoštevati letne omejitve:  
 

• največ 10% odraslih samic konj in goveda, 

• največ 20% odraslih prašičev, ovc in koz, 

• za enote s staležem manj kot 10 konj ali govedi ali manj 
kakor pet prašičev, ovc ali koz so omejene na največ eno 
žival letno 

 

 



Izjema: 

 

 Povečanje do 40%  - odobritev MKGP (61 v letu 2015) 

 Če se na kmetiji izvede obsežna širitev 

 Če se spremeni pasma 

 Nova živinorejske specializacija  

 Kadar so pasme v nevarnosti (prenehanje reje)  

  

 10% čebeljih matic in rojev lahko nadomesti s čebeljimi maticami in roji, ki 
niso vzrejene ekološko - pogoj – namestitev v panje s satovjem ali 
satnicami, ki izvirajo iz enot z ekološko pridelavo 

 



2. Neustrezni pogoji reje 

 

 Obilno naravno 
prezračevanje in dnevna 
svetloba 
 

 Vhlevitev živali ni obvezna – 
bivanje na prostem 
 

 Gostota živali – da živalim 
zagotavlja dobro počutje 
(Priloga III – minimalne 
površine) 

 



Posebni pogoji namestitve za sesalce: 

 

 Tla morajo biti gladka ne spolzka, vsaj 50% tal polnih 
 (določenih v prilogi III) 

 Površina za počitek udobna in suha, obilno nastlana 

 Skupinska namestitev telet po enem tednu 

 Svinje se redi v skupinah razen v zadnjem obdobju brejosti in 
dojenja 

 Pujsi ne smejo biti na površinah brez nastilja 



Posebni pogoji namestitve za 
perutnino: 

 

 Reja v kletkah prepovedana 

 Vodna perutnina – dostop do potoka, ribnika, mlake, 
… 

Naravna svetloba se lahko nadomesti z umetno, 
največ 16 ur (8 ur neprekinjenega nočnega počitka) 

 



Pogoji za objekte za vso perutnino: 

 

 Vsaj 1/3 talne površine mora biti polna 
 

 Nujne so vhodne/izhodne odprtine, ki ustrezajo velikosti 
perutnine – skupno vsaj 4m / 100 m2 površine nastanitve 
 

 Celotna uporabna površina objektov za rejo perutnine za 
pridobivanje mesa na posamezni pridelovalni enoti ne sme 
presegati 1.600 m2   
 

 Vse ptice morajo imeti lahek dostop do površin na prostem 



Pogoji za objekte za vso perutnino 
(nadaljevanje): 

V posameznem objektu za rejo perutnine ne 
sme biti več kakor: 

o  4.800 piščancev 

o  3.000 kokoši nesnic 

o  5.200 pegatk 

o  4.000 samic muškatnih ali pekinških rac 

o  3.200 samcev muškatnih ali pekinških rac 

o  2.500 kopunov, gosi ali puranov 

 



 Za preprečitev intenzivne reje perutnine, se perutnino redi, dokler ne 
doseže določene najnižje starosti ali je počasi rastoča linija. 
 

 Če niso počasi rastoče je najnižja starost ob zakolu: 

–  81 dni za piščance 

–  150 dni za kopune 

–  49 dni za pekinške race 

–  70 dni za samice muškatnih rac 

–  84 dni za samce muškatnih rac 

–  92 dni za race mlakarice 

–  94 dni za pegatke 

–  140 dni za purane in gosi za peko 



Dostop do površin na prostem: 

 Površine na prostem so lahko delno pokrite 

 Dostop do paše, kadar koli razmere to dopuščajo – 
rastlinojede živali 

 Pozimi brez izpusta – če je poletna paša in prosta reja – 
rastlinojede živali 

 Biki starejši od enega leta – dostop do paše ali površin za 
gibanje na prostem (tudi pozimi) 

 Perutnina – najmanj 1/3 svojega življenja, površina mora biti v 
glavnem poraščena z rastlinjem – z objekti, kamor se lahko 
živali zatečejo 

 



Prazen prostor za izpust po vsakem turnusu reje 
 

• Z namenom, da se vegetacija oz. rastline lahko obrastejo 

• in sicer, če se turnus zaključi v: 

o aprilu in maju: tri tedne 

o juniju in juliju: štiri tedne 

o avgustu, septembru in oktobru: pet tednov 
 

Nujno se vodi evidenca o obdobjih, ko je prostor za izpust 
prazen! 

 



Izjema – vezana reja 

 živali se lahko privežejo v hlevih , ki so obstajali pred 
24. avgustom 2000, če imajo možnost rednega 
gibanja in če vzreja poteka skladno z zahtevami o 
dobrem počutju živali. 
 

 Pogoj: 2 x letno nadzor kmetije 
 

 Izjema so mala kmetijska gospodarstva 
 

 Pravilnik predpisuje, da je malo kmetijsko 
gospodarstvo, ki redi največ 20 GVŽ 



 

 Obvezna je presoja ustreznosti vezane reje na ekološki 
kmetiji 

 Indeks ustreznosti reje  živali (IURŽ) 

 pet vplivnih območij, pomembnih za dobro počutje (možnost 
gibanja, socialni stiki, lastnosti tal, osvetlitev, zračenje, hrup) 

 vrednotenje po predpisanih tabelah 

 Priloga Pravilniku 
 

 Zahtevana vrednost IURŽ za ekološko rejo je   
 najmanj 24 točk 



3. Uporaba konvencionalnih semen 
brez odobritve kontrolne organizacije 

Predpis: 
Dovoljenje za uporabo neekološkega semena izda kontrolna organizacija. 

(vloži se pred setvijo) (1.215  vlog v letu 2015 ) 

 

Vloga naj vsebuje: 

– Podatke o pridelovalcu 

– Podatke o vrsti, sorti in količini neekološkega semena za katerega želi 
izjemo 

– Razloge zaradi katerih prosi za izjemo 

 

 



Evidenca ekološko pridelanega semena, semenskega 
krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala 

Evidenco ekološkega semena vodi MKGP in jo  ažurira 2 krat 
letno 

Najdete jo na spletni strani: 
http://www.mkgp.gov.si/ 

 



Kako izbrati semenski material? 

 

• Pomagamo si s podatkovno 
zbirko semen - MKGP 

 

Prepovedi: 

• Razkužen konvencionalni 
semenski material 

• GSO  
 

 

Če želenega semenskega 
materiala ni na voljo? 

 

Prošnja na CO (pred 
setvijo) 

 

Po odobritvi - setev 

 



4. Presežen dokup konvencionalne 
krme, živali 

 

PREDPIS: 

• vsa krma mora biti ekološkega izvora 

• 50 % iz lastnega KMG EKO krme 

• 30 % iz preusmeritve 

• 100 % iz preusmeritve iz lastnega KMG 
 

 

Izjema je pri krmi za prašiče in kokoši; ta je lahko konvencionalna, in 

sicer do 5% suhe snovi v obroku.  

Izjema velja do 31. decembra 2017. 

Krma iz 
preusmeritve 



5. Neustrezno/pomanjkljivo označevanje 
(deklaracije niso izdelane) 

 

PREDPIS: 

Za sestavo EKO pridelane hrane veljajo pogoji: 

 Proizvod je pretežno pridelan iz sestavin kmetijskega izvora 

 Ekološka sestavina ni prisotna skupaj z enako neekološko 
sestavino ali s sestavino iz preusmeritve 

 Hrana, pridelana iz rastlin iz preusmeritve vsebuje samo eno 
rastlinsko sestavino kmetijskega izvora  



OZNAČEVANJE 

Kdaj se lahko uporablja 
izraz “BIO” in “EKO” 

 

 če so vse sestavine 
rastlinskega ali 
živalskega izvora 
pridobljene po 
postopkih EKO in če je 
najmanj 95% SS izdelka 
iz takšnih sestavin 



Obvezne navedbe 

Če se uporabljajo izrazi EKO ali BIO 

 Šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora 

 Logotip skupnosti (obvezen) 

 Kraj pridelave (“kmetijstvo EU”, “Kmetijstvo izven 
EU”, “kmetijstvo EU/izven EU”– lahko tudi država) 

 Logotip EU – ni možno uporabljati za proizvode iz 
preusmeritve 



Proizvodi rastlinskega izvora v 
preusmeritvi 

“proizvod iz preusmeritve v ekološko kmetijstvo” 
 

Če: 

 Se upošteva vsaj 12 mesečno obdobje preusmeritve 

 Proizvod vsebuje samo eno sestavino kmetijskega 
izvora 

 Se oznaka sklicuje na šifro nadzornega organa 

 Barva, velikost in oblika črk ne izstopajo bolj kot 
prodajna oznaka proizvoda – samo ena velikost črk 



Oznake na deklaraciji ekološkega 
živila 

 

Obvezna je oznaka logotipa EU: 

 

 
 

Ostale “prostovoljne” oznake (državna, zasebne, mednarodne): 



Druge pogoste napake: 
 

Prav tako so pogoste napake: 

• pomanjkljivo vodene evidence 

• manjkajoča dokazila o izvoru surovin 

• ni dokazil o uporabi gnojil ali zaščitnih sredstvih,… 

• neustrezna reja živali (čistoča, svetloba, privezi, 
površine izpustov,..) 

• Neustrezen dogovori o predelavi 

• Neustrezne recepture za predelane proizvode 

 



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino,  

•    čezmerna prijava površin,     

•    prijava neupravičene površine,     

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin 

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje, 

•    nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo, 

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti, 

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali, 

•      neupoštevanje minimalne obtežbe  

 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline! 

Razlika v sankcijah 
Kontrolnih organizacije in 

AKTRP :  neažurno 
vodenje ali nevodenje 

evidenc se pri kontroli EK 
s strani AKTRP kazuje 

takoj s sankcjo oziroma 
znižanjem plačil. 



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino,  

•    čezmerna prijava površin,     

•    prijava neupravičene površine,     

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin 

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje, 

•    nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo, 

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti, 

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali, 

•      neupoštevanje minimalne obtežbe  

 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline! 

Ključna napaka je napačna prijava površin,  ko pride do razlike med 
prijavljeno in ugotovljeno površino, ta pa se obravnava kot 

čezmerna prijava.  



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino,  

•    čezmerna prijava površin,     

•    prijava neupravičene površine,     

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin 

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje, 

•    nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo, 

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti, 

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali, 

•      neupoštevanje minimalne obtežbe  

 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline! 

Gozd, grmičevje, neobdelano, zelenice, sosedovo -ni upravičena  
površina.  
- 126 KMG (od 457 površinsko pregledanih) je imelo čezmerno 

prijavo površin in zato sankcije v višini dvakratne vrednosti te 
površine.  

- 46 kmetijskih gospodarstev je imelo kršitev, katere sankcija je 
zavrnitev vseh plačil,  

- 64 KMG pa je imelo sankcijo zavrnitve plačila v tekočem letu in še 
upravno kazen za prihodnja tri leta.  

 
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je predstavljalo približno tretjino 
vseh neupravičenih površin 



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino,  

•    čezmerna prijava površin,     

•    prijava neupravičene površine,     

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin 

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje, 

•    nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo, 

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti, 

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali, 

•      neupoštevanje minimalne obtežbe  

 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline! 

•  neupravičena raba (zelenice, trate, stavbe, bale, hlodi) ali pa, da površina ni v 
uporabi KMG.  
 
•   na njivi so ugotovljene poljščine (žita,…), ob prijavi pa je bil vložen zahtevek za 
vrtnine (solata, korenje,…).  
 



Napačna prijava zemljišč, rastline 

! Ob oddaji Zbirne vloge:  

- prijava upravičenih površin  

- prijava površin po dejanski rabi, ki je v naravi, 

- prijava kmetijske rastline, ki je dejansko na 
površini. 

Gozd, drevesa in 
grmičevje, … niso 

upravičena  površina. 

NAPAKA NA SLIKI: Vinograd, 
njiva in travnik  je vse skupaj 

prijavljeno kot travnik.  
PRAVILNO: Vsaka raba mora 
biti prijavljena kot svoj GERK: 

travnik, njiva in vinograd 

V letu 2015 je bila najpogostejša napaka, da 
so bile na njivi ugotovljene poljščine (žita,…), 
ob prijavi pa je bil vložen zahtevek za vrtnine 

(solata, korenje,…).  
!!! POMEMBNO: Po oddaji zbirne vloge je 
potrebno sporočiti spremembo kmetijske 

rastline, če se ne poseje rastlina prijavljena 
na zbirni vlogi. 



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

Neopravljeno obvezno letno usposabljanje 

 

Obvezno vsako leto udeležba usposabljanja v obsegu 6 ur 

 

Ne pridobitev certifikata za ekološko pridelavo 

 
Obvezna prijava v kontrolo do konca tekočega leta za naslednje 
leto. 

Upoštevanje zahtev ekološkega kmetovanja, da se certifikat 
pridobi in da ga kmetija pridobi za vse površine! 

(kar 126 KMG od 
3.180)  

(12 KMG v celoti, 51 KMG pa s 
posameznim GERKom, ki ni 

pridobil certifikata) 



Neustrezne prijave površin  
Neustrezno vzdrževanje visokodebelnega sadovnjaka 

 

 

 

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Neustrezno vzdrževanje sadovnjaka raba 1221 KMRS 657 aronija  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Neupravičena raba na prijavljeni rabi 1222  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
  Neupravičena raba na prijavljeni rabi 1300  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
  Prijavljena raba 1100  KMRS 027  

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
   Prijavljena raba 1222 

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 Prijavljena raba 1230 – oljčnik (prijava pred dejansko zasaditvijo 

oljčnika) 

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
  Prijavljena raba 1222 – ekstenzivni sadovnjak 

(mešane sadne vrste) 

Vir: AKTRP 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Neustrezne prijave površin  
 

 

 



Kršene zahteve navzkrižne skladnosti 

Najpogosteje  kršene  zahteve navzkrižne skladnosti so:  

•  standardi minimalne ravni vzdrževanja zemljišč, 

• predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov ter 
prosto živečih in rastlinskih vrst, 

• predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje prosto živečih ptic,  

• predpisane zahteve ravnanja za identifikacijo in registracijo 
govedi,  

• Drobnice 

!!! Vse kmetije morajo upoštevati tudi zahteve navzkrižne 
skladnosti. 

103 KMG:  
• najpogosteje so bili kršeni standardi minimalne ravni vzdrževanja 

zemljišč (45 KMG- čezmerna prijava),  
• predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov ter prosto 

živečih in rastlinskih vrst (23 KMG - čezmerna prijava),  
• predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje prosto živečih ptic 

(18 KMG - čezmerna prijava),  
• predpisane zahteve ravnanja za identifikacijo in registracijo 

govedi (28 KMG) ter drobnice (22 KMG)  



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP: 

Neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali 

 

Zahteve od leta 2016 ni več, ker se upošteva samo minimalna obtežba! 

 

neupoštevanje minimalne obtežbe 

Pri kmetijah je potrebno zagotoviti, da imajo v primeru uveljavljanja plačilo za 
trajno travinje zagotovljeno vse dni v letu minimalno obtežbo 0,2 GVŽ 
travojedih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad)/ ha trajnega travinja.  

Agencija obtežbo preverja za vse kmetije z izračunom povprečno letno 
obtežbo za govedo na 5 datumov (na 1.2. + 4. naključno izbrane datume).  

Za ostale živali se upošteva datum 1.2., vkolikor je izvedena kontrola na kraju 
samem, pa tudi rezultati kontrole.  

Če je obtežba manjša kot 0,2 se plačilo za EK trajno travinje zavrne (prvo leto 
zniža po 5 % stopnji). Če je obtežba manjša od 0.1 GVŽ/ha, se plačilo za EK 
trajno travinje zavrne v celoti. 



d) kombinacije z drugimi ukrepi PRP 

 Ekološke kmetije lahko v okviru PRP 2014- 2020 ukrep kombinirajo tudi še z 
drugimi ukrepi: 

- KOPOP, 

- OMD, 

- dobrobit živali, 

- sheme kakovosti – za tiste Ek, ki se na novo vključijo v kontrolo, 

- skupine in organizacije proizvajalcev – na novo priznani kot SP, 

- naložbe v osnovna sredstva, 

- razvoj kmetij in podjetij in 

- sodelovanje. 

 

 



kombinacije z ukrepi KOPOP 

 Ukrep Ekološko kmetovanje se lahko kombinira tudi z veliko operacijami 
ukrepa KOPOP.  

- Možnost kombiniranja je različna med operacijami. 

- Pri nekaterih kombinacijah je tudi določena znižano plačilo v primerjavi s 
plačilom, ki je določeno, če se izvaja samo operacija KOPOP.   

- Kombinacije ukrepa KOPOP in Ek so navedene v Prilogi 15 Uredbe o 
ukrepih kmetijsko-okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in 
plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. 

 

 V primeru vključitve v KOPOP mora kmetija obvezno upoštevati tudi 
pogoje upravičenosti ukrepa KOPOP (npr. 6 urno predhodno 
usposabljanje za KOPOP) ter splošne pogoje ukrepa KOPOP (npr. vodenje 
evidenc, program usposabljanja 4 ure letno,...) 


