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AKTUALNO

Uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2018
Vlaganje zbirne vloge za uveljavljanje
ukrepov kmetijske politike za leto
2018, ki vključuje sheme neposrednih
plačil, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami in ukrep dobrobit živali, poteka od
26. februarja do 6. maja 2018 (ker je 6. maj
nedelja, je zbirno vlogo brez znižanj izplačil
mogoče oddati še v ponedeljek, 7. maja).
Zamudni rok za oddajo zbirne vloge je od 7.
do 31. maja 2018, pri čemer se za vsak delovni
dan zamude izplačila vlog in zahtevkov znižajo
za 1 % oziroma 3 %, če se uveljavlja dodelitev
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Izjema
v zvezi z rokom je za upravičence, ki bodo
uveljavljali Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica – ti morajo zbirno vlogo vložiti
najpozneje do 4. maja 2018.
Zbirno vlogo lahko nosilci kmetijskega gospodarstva elektronsko izpolnijo in vložijo sami
ali preko pooblaščenca. Dostop do aplikacije za
elektronski vnos vlog je preko spleta na:
http://e-kmetija.gov.si. Za prijavo v sistem elektronskega poslovanja je treba pridobiti digitalno potrdilo kvalificiranega overitelja (certifikat),
s katerim vlagatelj vlogo tudi varno elektronsko podpiše. Če zbirno vlogo vlaga pooblaščenec, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge
registrirati na Agenciji RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (ARSKTRP) najpozneje do 30.
aprila 2018.
ARSKTRP pred začetkom vnosa zbirnih vlog
za vse nosilce kmetijskih gospodarstev (KMG),
ki so oddali zbirno vlogo v letu 2017, na svoji
spletni strani www.arsktrp.gov.si objavi t.i.
»predtisk« oziroma vnaprej pripravljen obrazec,
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ki vključuje podatke iz RKG na dan 28. januar
2018 in druge pomembne podatke za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2018. Če
so podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva,
o blokih oziroma GERK-ih, o trajnih nasadih
ipd. v RKG neusklajeni, je to navedeno. Neusklajene podatke je treba obvezno uskladiti na
upravni enoti najpozneje en dan pred vnosom
zbirne vloge, sicer vnos zbirne vloge ni mogoč.
Tudi če v RKG ni navedenih neskladij, je vlagatelj vedno dolžan podatke o spremembah na
GERK-ih uskladiti z dejanskim stanjem v naravi.
Vsi ažurni podatki o kmetijskem gospodarstvu so z vpisom KMG-MID številke dostopni
na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov
RKG, na povezavi http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, kjer so dostopni tudi vsi grafični sloji.
Priporočamo, da nosilci KMG dobro pregledajo
svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na
upravni enoti. Pregled GERK-ov se še posebej
svetuje za zemljišča v Z in JZ delu Slovenije,
saj so tam novi ortofoto posnetki iz leta 2017.

NOVOSTI V SUBVENCIJSKI KAMPANJI
2018 ZA SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL
Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno
plačilo za tekoče leto, se prestavi iz 31. maja
na 28. februar tekočega leta. Če boste torej kot
kupec ali zakupnik plačilnih pravic le-te hoteli
uveljavljati na svoji zbirni vlogi za leto 2018,
morate poskrbeti, da bo vloga za prenos plačilnih pravic v fizični obliki, ki jo podpišeta prenosnik in prevzemnik, prispela na ARSKTRP
najpozneje 28. februarja 2018 ali pa mora biti
28. februarja 2018 poslana na ARSKTRP s priporočeno pošto.

Veliko novosti je pri pravilih za obvezne
prakse zelene komponente:
• Za vse vrste površin z ekološkim pomenom
(PEP), ki so obvezne za KMG z več kot 15
ha ornih zemljišč, velja prepoved uporabe
fitofarmacevtskih sredstev (FFS), kar zajema
tudi prepoved uporabe tretiranih semen.
• To pomeni, da se na površinah v prahi, ki
bodo prijavljene na zbirni vlogi za leto 2018
za namen PEP, ne sme uporabljati FFS od
1. januarja 2018 do 31. julija 2018.
• Dodana je nova vrsta PEP »površina v prahi
za medonosne rastline« z utežnim faktorjem
1,5. Kot medonosne rastline štejejo sončnica, lan, facelija in ajda, ki morajo biti prisotne od 1. maja 2018 do 31. oktobra 2018.
Spravilo medonosnih rastlin tudi po 31. oktobru 2018 ni dovoljeno, kar pomeni, da jih
je treba zmulčiti ali zaorati. Prepoved FFS
velja od setve dalje.
• Za površine z rastlinami, ki vežejo dušik, se
prepoved FFS prične z datumom setve teh
rastlin oz. od 1. januarja 2018, če je bila setev opravljena v letu 2017 ali prej, ter zaključi z datumom spravila v letu 2018 oz.
31. decembra 2018, če bo spravilo izvedeno
leta 2019.
• Nadalje je za rastline, ki vežejo dušik, utežni faktor 1, in ne več 0,7. Po novem se dovolijo tudi nekatere mešanice kmetijskih
rastlin, ki vežejo dušik, in drugih rastlin,
pod pogojem, da prevladujejo rastline, ki vežejo dušik.
• Za naknadne posevke so FFS prepovedana
od 15. avgusta 2018 do 16. oktobra 2018,
vendar priporočamo, da se prepoved FFS
upošteva od setve dalje.

• Za naknadne posevke oz. podsevke je minimalno obdobje prisotnosti od 15. avgusta do
16. oktobra 2018, kar pomeni, da mora biti
setev naknadnih posevkov opravljena do 15.
avgusta. Prav tako v tem obdobju obvezne
prisotnosti ni dovoljena raba teh posevkov za
krmo ali pašo. Iz namena naknadnih posevkov ali podsevkov izhaja, da je zaželen njihov podor. Opozarjamo, da se naknadnih posevkov ali podsevkov ne sme obdržati v naslednjem letu kot glavno kmetijsko rastlino; v
nasprotnem primeru se šteje, da v preteklem
letu ni bila zagotovljena PEP.
• Kot podsevek med glavno kmetijsko rastlino
za namen PEP je dovoljen tudi podsevek nekaterih stročnic (inkarnatka, DTM…).
Pri podpori za mleko v gorskih območjih se
bo od leta 2018 dalje za določitev števila upravičenih krav molznic za tekoče leto uporabil
podatek o oddaji in neposredni prodaji mleka
za preteklo leto iz nove evidence za sektor
mleka. Za KMG, ki so vključena v ekološko rejo ter imajo certificirano ekološko pridelavo
mleka v tekočem letu in preteklem letu, se pri
določitvi števila upravičenih krav molznic na
KMG za tekoče leto, za katere se dodeli podpora, skupen obseg mleka deli z nižjo povprečno mlečnostjo, in sicer 4.359 kg.
Glede plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
in plačila za mlade kmete velja za KMG, ki so
organizirana kot kmetija, pravilo, da nosilec
kmetije ni upravičen do dodelitve plačilnih
pravic iz nacionalne rezerve ali do plačila za
mlade kmete, če je eden izmed prejšnjih nosilcev kmetije že prejel plačilne pravice iz nacionalne rezerve ali plačilo za mlade kmete in je
bil zdajšnji nosilec kmetije član kmetije.

Novosti v subvencijski kampanji 2018 za ukrepe KOPOP, EK, OMD
in DŽ iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki ga je Evropska
komisija potrdila 13. 2. 2015, z ukrepi KOPOP, EK in
DŽ podpira nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, ustreznemu gospodarjenju z vodami in upravljanju s tlemi, blaženju in
prilagajanju kmetovanja podnebnim spremembam ter dobremu
počutju rejnih živali. V letu 2017 je bila potrjena tretja sprememba PRP 2014–2020, ki med drugim prinaša tudi določene
spremembe pri ukrepu KOPOP. V nadaljevanju so opisane le
ključne novosti, zato predlagamo, da se glede podrobnejše vsebine informirate še pri kmetijskih svetovalcih na izpostavah kmetijsko-gozdarskih zavodov.
V okviru ukrepa KOPOP se je z namenom varovanja mokrotnih travnikov, ki so v zelo majhnem obsegu ohranjeni le še na
nekaterih območjih, spremenila operacija Posebni traviščni habitati (HAB). V letošnji kampanji so novosti pri operaciji HAB naslednje: spremenila se je zahtevana obtežba iz 0,2–1,5 na
0–1,5 GVŽ travojedih živali/ha, pri zahtevi HAB_KOS pa se v
odvisnosti od območja uvaja pet datumov prepovedi rabe (košnje/paše) v razponu od 20. 5. do 30. 6. tekočega leta in višje plačilo za to zahtevo za mokrotne travnike, ki bodo do višjega plačila upravičeni tudi pri zahtevi HAB_ORGG, če ne bodo gnojeni.
Informacijo o tem, na katerem območju HAB ležijo GERK KMG
lahko poiščete na Javnem pregledovalniku grafičnih podatkov
(pregledovalnik) ali pri kmetijskih svetovalcih na izpostavah kmetijsko gozdarskih zavodov.
Operacija Ohranjanje mejic se izvaja od leta 2017, v operacijo
pa se lahko vstopa vse do leta 2020. Mejice, ki jih je možno prijaviti na zbirno vlogo, so zajete v grafični evidenci mejic, ki je
informativne narave, objavljena pa je na pregledovalniku. To pomeni, da je upravičenec sam odgovoren za dolžino prijavljene
mejice, ki jo vzdržuje. Za zagotovitev pravilne prijave naj upravičenec pred oddajo zbirne vloge izmeri svojo mejico v naravi, pri
tem pa naj bo pozoren, da je mejica v naravi skladna z definicijo mejice, ki je objavljena v uredbi, ki ureja ukrepe KOPOP, EK
in OMD. Če je mejica drevored umetno zasajenih dreves, sadnega drevja, ima preveč vrzeli (je premalo strnjena), je del gozdnega roba ali del zaraščajoče se površine ali pa mejica meji na utrjen kolovoz, vodotok, cesto ali drugo pozidano zemljišče, taka
mejica ni primerna za prijavo, četudi se nahaja v evidenci mejic.
Več informacij o tem, katere mejice so primerne za prijavo, lahko dobite pri kmetijskih svetovalcih na izpostavah kmetijsko gozdarskih zavodov.
Pri operaciji Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje
morate upoštevati, da morajo biti živali avtohtonih in tradicionalnih pasem vpisane v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oz. registre ali evidence porekel. Podatki o vpisu za govedo
in konje se preverjajo glede na stanje na dan 1. 2. 2018, za prašiče, ovce, koze in kokoši pa glede na stanje en dan pred oddajo
zbirne vloge za leto 2018. Izločitve in nadomestitve živali morate
v ustreznem roku (10 delovnih dni) sporočiti na ARSKTRP.
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Pri operaciji Ohranjanje rastlinskih genskih virov so se pri
zahtevi GEN_SOR spremenila dokazila o istovetnosti sorte, ki
jih mora upravičenec hraniti na KMG. Na KMG je, razen za
trajne nasade, ki so bili vzpostavljeni pred letom vlaganja zahtevka, treba hraniti, če se v letu vlaganja zahtevka uporabljajo:
• kupljeno seme oz. sadike: račune, s katerih mora biti razviden nakup semena oz. sadik avtohtonih oz. tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin in uradne etikete ali etikete oz. potrdila dobavitelja, s katerimi so opremljeni ta semena oz. sadike ob nakupu;
• lastno pridelano seme oz. sadike: dokazila iz prejšnje alineje o prvem nakupu semena oz. sadik in kopije zbirnih vlog,
iz katerih mora biti razvidno, da se je v času od prvega nakupa semena ta sorta pridelovala na KMG.
Eden od ključnih pogojev, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v ukrep KOPOP, je udeležba na 6-urnem predhodnem
usposabljanju, ki ga morate opraviti najpozneje do 5. 5. 2018.
Če ste to usposabljanje opravili že v letu 2015, 2016 ali 2017, v
ukrep KOPOP pa v tem letu niste vstopili, se šteje, da imate
obveznost predhodnega usposabljanja opravljeno in vam v letu
2018 tega usposabljanja ni treba opravljati ponovno. Če se v
ukrep KOPOP vključite v letu 2018 ali pa ste se v ta ukrep
vključili že v letu 2015, 2016 ali 2017, morate najpozneje do
20. 12. 2018 opraviti še 4-urni program rednega usposabljanja
za leto 2018. Če pa ste se v ukrep KOPOP vključili že v letu
2015, 2016 ali 2017, ste morali obveznost rednega usposabljanja za leto 2017 opraviti najpozneje do 1. 2 2018. To pomeni,
da se morajo upravičenci, ki so v ukrep KOPOP vstopili v letu
2015, 2016 ali 2017, v letu 2018 rednega usposabljanja udeležiti
dvakrat, enkrat za izpolnitev obveznosti za leto 2017 in drugič
za leto 2018. Upravičenci, ki so v ukrep KOPOP vstopili v letu
2015 ali 2016, morajo najpozneje do 31. 12. 2018 uporabiti tudi storitev svetovanja.
Upravičenci morate imeti pred vstopom v ukrep KOPOP oz.
ukrep EK najpozneje na dan oddaje zahtevka za ukrep KOPOP oz. ukrep EK izdelan program aktivnosti (PA), z oddajo
tega zahtevka pa se konča tudi izdelava PA.
Upravičenci, ki v letu 2018 na novo vstopate v ukrep KOPOP
oz. ukrep EK ali dodajate nove GERK, morate za vse nove
GERK, ki jih gnojite z mineralnimi gnojili, ob izdelavi PA kmetijskemu svetovalcu predložiti tudi analizo tal in gnojilni načrt.
Gnojilni načrti mora biti petleten in izdelan na podlagi veljavne analize tal, ki mora vsebovati podatke o vsebnosti P, K in
organske snovi (za trajno travinje analiza tal na organsko snov
ni potrebna). Kot veljavna analiza je analiza tal izdelana od 1.
1. 2016. Petleten gnojilni načrt mora biti pripravljen za posamezen GERK in ustrezno kmetijsko rastlino. Ob oddaji zbirne vloge pa je treba oddati tudi analizo tal in gnojilni načrt kot skenogram ali kopije poslati v fizični obliki na ARSKTRP.
Ukrep dobrobit živali (DŽ) se tudi letos izvaja v okviru treh
operacij, in sicer za prašiče, govedo in drobnico. Nekaj sprememb v primerjavi z letom 2017 je prinesla sprememba uredbe, ki ureja ukrep DŽ za leto 2018, s katero so se določbe, ki

se uporabljajo za opredelitev aktivnega kmeta, uskladile z
uredbo, ki ureja sheme neposrednih plačil. Pri operaciji DŽ –
prašiči se je rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali podaljšal s 26. 2. 2018 na 31.
3. 2018. Zaradi uskladitve s spremembo operacije HAB, ki vpliva tudi na ukrep DŽ, so v spremembi uredbe DŽ spremenjene
evidence območij, kjer je paša datumsko omejena ali prepovedana. Evidenco območja posebnih traviščnih habitatov, kjer za
ukrep DŽ paša ni dovoljena do 30. 6. so nadomestile tri nove
evidence, in sicer evidence območij, kjer paša za ukrep DŽ ni
dovoljena do 30. 5. ali do 10. 6. ali do 20. 6.
Prašičerejce želimo opozoriti na pravilno sporočanje staleža
prašičev v Centralni register prašičev (CRPš). Podatki o staležu
prašičev na dan 1. 2., ki jih v CRPš sporočite v skladu z uredbo, ki ureja ukrep DŽ, se morajo ujemati s podatki o staležu
prašičev na dan 1. 2., ki jih sporočite v CRPš ob oddaji zbirne
vloge.
Rejce drobnice opozarjamo, da morajo pri vlaganju zahtevka
za operacijo DŽ – drobnica upoštevati, da skupno število drobnice na tem zahtevku ne sme presegati števila drobnice prijavljenega v Centralni register drobnice (CRD) na dan 1. 2. Če
je skupno število drobnice na zahtevku večje od števila živali,
prijavljenega v CRD, mora biti na zahtevku navedeno tudi število drobnice, ki je na KMG prišla od vključno 2. 2. 2018 do
datuma vnosa zahtevka, in številke spremnih listov za to drobnico.
V letošnji kampanji se novosti pri ukrepih KOPOP, EK, OMD
in DŽ povezane tudi s spremembo Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 27/17), na podlagi katere se ukinjata KMG – planina in KMG – skupni pašnik. Po novem to nista več samostojni KMG, ampak so planine in skupni pašniki opredeljeni kot
zemljišča s posebnimi lastnostmi, ki so del KMG. Stanje je treba urediti v RKG.
Upravičenci morate označiti vir sofinanciranja vključitve v
posamezni ukrep PRP 2014–2020 na poslovni spletni strani, če
obstaja. Poleg logotipov je treba navesti tudi opis aktivnosti,
vključno s cilji in rezultati. Predloge besedil so objavljene na
spletni strani PRP / Označevanje aktivnosti.
Predlagamo, da pred izpolnjevanjem zbirne vloge na upravni
enoti uredite stanje vaših GERK in si preberete Navodila za
uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (dostopna
na spletni strani MKGP in ARSKTRP) ter se o vseh novostih
morda pogovorite tudi z vašim kmetijskim svetovalcem.

Za vsebino je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ki je tudi organ upravljanja, določen za izvajanje PRP 2014–2020.

