
 
Kje je in kako se razvija moja kmetija? 
 
Leto je naokoli in ponovno je treba pripraviti dokumentacijo za oddajo vloge za plačila za 
ukrepe kmetijske politike za leto 2020. Redni rok za oddajo zbirnih vlog bo potekal od 24. 
februarja do 6. maja. 
 
Že vrsto let poteka financiranje kmetijstva skozi ukrepe kmetijske politike. Zagotovo so to za 
kmetijstvo zelo pomembna sredstva, ki so ob trenutnih cenah pridelkov zelo potrebna. 
Kmetje smo se navadili na vsakoletna plačila, ki jih velikokrat jemljemo za samoumevna, za 
nekaj, kar nam pripada, in mnogi brez njih ne vidijo možnosti za obstoj kmetije. Pa bo vedno 
tako? Bodo politične in finančne razmere vedno omogočale v takšni meri financirati 
kmetijstvo? Res je, da se bodo ob spremenjenih razmerah morda spremenile tudi cene 
kmetijskih pridelkov, pa vendar je morda sedaj, v obdobju dokaj visokih subvencijskih plačil, 
čas, da se vsak vpraša, ali lahko tudi sam kaj postori, da postane bolj finančno neodvisen od 
sredstev ukrepov kmetijske politike, ki jih prejema.  
 
To razmišljanje ni namenjeno ponovnemu tarnanju nad trenutno situacijo, temveč spodbudi, 
da začnemo razvojno razmišljati in iskati možnosti, kako izkoristiti naravne danosti, razmere 
na kmetiji in tudi sredstva ukrepov kmetijske politike, ki jih sedaj prejemamo. Nekdo bo  
razmišljal o racionalizaciji stroškov, drugi o dvigu kakovosti krme ali optimiziranju krmnih 
obrokov, tretji o pridobitvi dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, četrti o 
doseganju višje cene z neposredno prodajo svojih pridelkov ali izdelkov, peti o intenziviranju 
proizvodnje, šesti o preusmeritvi v ekološko kmetovanje in iskanju tržnih priložnosti s 
tovrstnimi pridelki in izdelki, sedmi, da je morda prišel čas za prestrukturiranje kmetije v 
drugo panogo itd. Pri vsem tem je najpomembnejše, da se nikoli ne prepustimo razmišljanju, 
da se ne da nič spremeniti, izboljšati, dodatno zaslužiti …, da se nič ne splača … in se predati 
toku vsakdanjih obveznosti in navad.  
Kje je moja kmetija? Kaj bom razvil/a, posodobil/a, spremenil/a … v tem ali naslednjih letih?   
Če se vrnemo k vlogam in sredstvom za ukrepe kmetijske politike, vas spodbujamo, da se 
dobro informirate o vseh pogojih izvajanja ukrepov in predpisanih rokih za oddajo zahtevkov 
ter ostalih dokazil. Pomembno je, da pravočasno oddate zbirno vlogo, pri tem pa je 
odgovornost posameznika, da pošteno prijavi zahtevke, brez prekomerne prijave površin 
(zaraščenost, neobdelanost, nekmetijska raba …), obdeluje površine in redi živali v skladu z 
navedbami v zbirni vlogi, ne izvaja setve zelenjadnic zgolj z namenom pridobitve proizvodno 
vezanega plačila, pošteno prijavlja in izvaja oddajo ali prejem živinskih gnojil ter spoštuje vse, 
tudi administrativne pogoje, zapisane pri posameznih ukrepih. 
 
Vabimo vas, da si v dneh pred oddajo zbirne vloge vzamete čas in preberete nekaj člankov o 
vlaganju zahtevkov za leto 2020, objavljenih v tej številki Zelene dežele, ter se udeležite 
katerega od informativnih usposabljanj, ki v teh dneh potekajo po celi Sloveniji. Predvsem pa 
ne pozabite na ureditev GERK-ov ter morebiten prenos (pridobitev ali oddajo) plačilnih 
pravic, ki ga je mogoče izvesti le še do 28. februarja.  
Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog pa se, kot vsako leto, oglasite pri vašem 
kmetijskem svetovalcu. 
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