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Kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 

(OMD), lahko tudi v letošnjem letu vložijo skupaj z zbirno vlogo zahtevek za izravnalna 

plačila. Leto 2019 prinaša nekaj novosti pri območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 

dejavnost (OMD):  

 novo razmejitev OMD na gorska območja (ki so ostala nespremenjena, razen 

povečanja površine ob Dobrepolju), območja z naravnimi omejitvami izven gorskega 

območja (dosedanja Druga OMD, ki so se po obsegu nekoliko spremenila), in 

območja s posebnimi omejitvami,  

 novo razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD (upošteva se nova OMD območja), 

 posodobitev izračuna točk KMG v OMD (sprememba pri točkah je pogojena s 

spremembo digitalnega modela reliefa oziroma zaradi prehoda zajema površin z 

novim državnim koordinatnim sistemom). 

Spremembe ne prinašajo nikakršnih dodatnih ali spremenjenih zahtev pri pridobitvi 

izravnalnih plačil, ampak v praksi pomenijo manjše povečanje površin znotraj OMD in 

spremenjeno višino plačila na posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je lahko glede na 

dosedanjo višino plačil OMD višje ali tudi nižje, odvisno od spremembe števila točk med 

letoma 2018 in 2019.  

 

Plačila za ukrepa KOPOP in ekološko kmetovanje 

Kmetijska gospodarstva ob oddaji zbirne vloge lahko uveljavljajo tudi operacije in zahteve za 

ukrep KOPOP in ukrep EK. Operacije in zahteve v ukrepu KOPOP in ukrepu EK v letu 2019 

ostajajo enake kot lani. Kmetijska gospodarstva, ki so že vključena v eno ali več zahtev 

ukrepa KOPOP in/ali ukrepa EK morajo svoje prevzete obveznosti iz preteklih let nadaljevati, 

lahko pa na novo vstopijo še v dodatne operacije in zahteve ukrepa KOPOP, ki so navedene v 

nadaljevanju, in uveljavljajo ter izvajajo. Kmetijska gospodarstva, ki do sedaj še niso 

uveljavljala nobene operacije in zahteve ukrepa KOPOP, lahko v letošnjem letu prvič vstopijo 

v izvajanje ene ali več spodaj navedenih operacij in zahtev ukrepa KOPOP, ob tem, da morajo 

izpolniti pogoje upravičenosti (vstopne pogoje). Kmetijska gospodarstva lahko tudi na novo 

začnejo uveljavljati zahtevek za ukrep Ekološkega kmetovanja, vendar so se ta kmetijska 

gospodarstva morala do konca lanskega leta vključiti tudi v postopek kontrole ekološke 

pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oz. živil pri kontrolni organizaciji.  
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V letu 2019 je vstop možen v naslednje operacije v okviru ukrepa KOPOP: Posebni traviščni 

habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, 

Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na 

območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, 

Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (ponovno možen nov 

vstop z letom 2019), in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. 

Vsa kmetijska gospodarstva, ki bodo v letu 2019 izvajala eno ali več operacij in zahtev ukrepa 

KOPOP in/ali ukrep EK, morate te operacije izvajati v skladu z vsemi predpisanimi pogoji, z 

namenom, da se izognete sankcijam, pa vas želimo opozoriti še posebej na naslednje tri 

zahteve, ki predstavljajo najpogostejše razloge za znižanje sredstev. 

 

Ureditev površine v RKG skladno z dejanskim stanjem v naravi  

V to skupino kršitev in napak so uvrščene kršitve zaradi prijave neustrezne rabe kmetijskega 

zemljišča ali neustrezne kmetijske rastline (neustrezna raba ali rastlina, ki ne sodi v določeno 

skupino kmetijskih rastlin), prijave površin, ki niso v uporabi KMG, in prijave neupravičenih 

kmetijskih in nekmetijskih zemljišč (neupravičene površine: stavbe, ceste, vode, gozd, gozdni 

rob, močvirje, zelenice, kmetijska zemljišča v zaraščanju – raba 1410, neobdelana kmetijska 

zemljišča – raba 1600 in drevesa in grmičevje – raba 1500). 

Pravilna prijava kmetijskih zemljišč je ključen dejavnik pri uveljavljanju zahtevkov na 

površino. Kmetijska gospodarstva morajo poskrbeti, da prijavijo samo upravičene površine in 

da so te površine tudi obdelane ter da se vse spremembe, ki imajo za posledico spremenjen 

obseg obdelave na kmetijskih zemljiščih, tekom rastne sezone sporočajo sproti (npr. gradnja 

ceste, skladiščenje kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov na upravičenih površinah …).  

Pomembno je tudi, da se v zbirni vlogi prijavi kmetijska rastlina, ki je dejansko posejana na 

površini, oz. da se spremembo kmetijske rastline glede na prijavo v zbirni vlogi sporoči na 

ARSKTRP v primerih, kadar dejansko posejana rastlina spada v drugo skupino kot prijavljena, 

saj sicer prihaja do neskladja med ugotovljeno skupino kmetijskih rastlin in prijavljeno 

skupino kmetijskih rastlin in tako kljub ustrezno prijavljenim kmetijskim površinam prihaja 

do znižanja plačil zaradi napačno prijavljenih skupin kmetijskih rastlin (npr. zelenjadnice …). 

 

Vodenje vseh predpisanih evidenc  

Poleg pravilne prijave kmetijskih zemljišč je na KMG izrednega pomena tudi sprotno in 

natančno vodenje vseh evidenc ter hramba pripadajočih dokumentov. Pravilno in natančno 

vodenje evidenc ter hramba dokazil sta pomembna zaradi možnosti ugotavljanja 

izpolnjevanja posameznih zahtev ukrepa KOPOP in ukrepa EK. Pomanjkljivo in nedosledno ali 

celo popolno ne-vodenje evidenc predstavlja eno od pogostejših kršitev pogojev ukrepa 

KOPOP in EK in pomeni znižanje sredstev 5 % ali 40 % že v prvem letu ugotovljene kršitve, če 

se kršitev ponovi, pa se ta delež še poveča. 

 



Usposabljanje 

Opraviti je treba 4-urno usposabljanje pri ukrepu KOPOP oz. 6-urno usposabljanje pri ukrepu 

EK najkasneje do 20. decembra 2019. Vsako leto kar nekaj kmetijskih gospodarstev izgubi del 

sredstev zaradi neudeležbe na obveznih usposabljanjih – že ob prvi ponovitvi tovrstne kršitve 

se sredstva za vse operacije ukrepa KOPOP oz. ukrepa EK znižajo za eno petino in ob drugi 

ponovitvi že za kar 40 %. 

Predlagamo, da si vsi nosilci kmetijskih gospodarstev pogoje in zahteve operacij oz. ukrepov, 

v katere ste že vključeni oziroma v katere se boste na novo vključili v letošnjem letu, 

natančno pregledate in da ves čas vključenosti v te ukrepe oz. zahteve dosledno izvajate vse 

predpisane pogoje ter da si že pred rastno sezono pripravite obrazce za vse potrebne 

evidence, ki jih morate voditi, in da le-te vodite sproti, natančno in dosledno.  

Le z doslednim in vestnim izvajanjem predpisanih pogojev in zahtev si lahko zagotovite 

predvidena plačila za posamezen ukrep oz. operacijo in si tako za svoje kmetijsko 

gospodarstvo zagotovite plačila brez znižanj in sankcij.   

 


