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IZJAVA
V skladu z 82. členom Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o
določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike
(strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013
izjavljamo, da je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ki je na podlagi ponudbe za javno naročilo št. 430168/2021/13 z dne 20. 10. 2021 in pogodbe št. 2330-21-310021 z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdelala projektno nalogo »Modelni izračun za določitev višine plačil za intervencije Shema za podnebje
in okolje, Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in Ekološko kmetovanje iz Strateškega načrta skupne kmetijske
politike 2023–2027«. V okviru omenjene projektne naloge so bili izdelani modelni izračuni za določitev višine
plačil za podintervencije Sheme za podnebje in okolje (SOPO), Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in
Ekološko kmetovanje (EK) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Modelni izračuni za določitev višine plačil temeljijo na enotnih in preverljivih kriterijih ter upoštevajo običajno
kmetijsko prakso in dodatno delo, povečane ali zmanjšane spremenljive stroške, ter spremenjene pridelke, ki
nastanejo zaradi izvajanja posameznih podintervencij. Pri tem je bilo upoštevano, da:
- je osnova – referenčni nivo za izračun višine plačil za posamezno podintervencijo običajna kmetijska praksa,
ki ustreza slovenski ravni intenzivnosti in je razširjena v Sloveniji. Kot referenčni vir za določitev običajne
kmetijske prakse so bila uporabljena tehnološka navodila, ki jih v okviru svojega dela pripravljajo ustrezne
strokovne službe (Javna služba kmetijskega svetovanja, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede, Kmetijski inštitut Slovenije, kmetijska strokovna združenja, ...);
- se plačila za zahteve nanašajo samo na tiste obveznosti, ki presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja
ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti v skladu z oddelkom 2 poglavja I
Uredbe (EU) 2021/2115, minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit
živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije, pogoje, določene za
vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki
presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev skladu s točko (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) 2021/2115;
- se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu z 31. členom Uredbe (EU)
2021/2115;
- plačila za zahteve lahko predstavljajo samo tisti del stroškov, ki presegajo stroške izvajanja načel običajne
kmetijske prakse;
- se plačila dodelijo letno za kritje dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so posledica izvajanja
podintervencij;
- plačila po potrebi lahko krijejo tudi stroške poslovanja (do največ 25 % premije, plačane za obveznost);

-

plačila ne krijejo investicijskih stroškov.

V modelnih izračunih za določitev plačil za intervencije SOPO, KOPOP in EK so upoštevane vse potrebne metode
za preprečitev dvojnega financiranja praks navedenih v 31. členu Uredbe (EU) 2021/2115 in tudi za preprečitev
preplačil med podintervencijami KOPOP in teh podintervencij z drugimi intervencijami Strateškega načrta skupne
kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Zagotovljeno je tudi, da so podintervencije SOPO iz 31. člena skladne
z intervencijami, ki temeljijo na 70. členu te uredbe.
V modelnih izračunih za določitev višine plačil so bile uporabljene povprečne cene iz časovnega obdobja 2018–
2020 brez DDV. Viri cen so ceniki iz katalogov in spletnih strani, podatki SURS ipd. Dodatno delo je vrednoteno
po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije o vrednosti bruto ure za delo v kmetijstvi za leto 2021 v znesku 9,45
€/uro.
Prihodek pridelovalcev je za tržne pridelke ovrednoten na podlagi dostopnih podatkov o odkupnih cenah SURS.
Za krmne rastline, ki se na pojavljajo na trgu, je prihodek ovrednoten na podlagi njihove krmne vrednosti (cena
hranil izračunana na podlag čistih hranil na podlagi odkupne cene koruze za zrnja), za kmetijske pridelke, kjer
odkupne cene po podatkih SURS niso dostopne, pa po ocenah strokovnjakov oz. podatkov neposredno od
odkupovalcev. Pri izračunu plačil so upoštevani samo trzni prihodki, brez plačil za ukrepe kmetijske politike.
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