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Kaj je treba urediti pred oddajo zbirne vloge 

Posodobitev GERK-ov in urejanje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) 
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Na podlagi 91. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 

epidemije covida-19 (ZIUOPDVE, 2020) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(MKGP) izvedlo posodobitev podatkov o grafičnih enotah rabe (GERK) iz RKG z vsemi 

razpoložljivimi podatki in v skladu s pravili vrisa za ukrepe skupne kmetijske politike v letu 

2021. Posodobitev GERK-ov in izločitev vseh neupravičenih površin, ki zajemajo zmanjšanje, 

večje od 10 m2 na vseh GERK-ih KMG, in so skladni z Evidenco dejanske rabe kmetijskih in 

gozdnih zemljišč, po podatkih Službe za RKG, zadeva 11.972 vlagateljev zbirnih vlog glede na 

podatke Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) za leto 

2020. 

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imate odrezan del površin iz GERK-ov, izpisa iz RKG v 

obliki obvestila na dom ne boste prejeli, lahko pa od 31. januarja 2021 dalje preverite stanje 

svojih GERK-ov in stanje morebitnih drugih napak v RKG z vnosom svoje KMG-MID številke 

na spletnem pregledovalniku (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) oziroma z veljavnim 

osebnim spletnim certifikatom v eRKG na spletnem naslovu (http://rkg.gov.si/GERK/eRKG/).  

V RKG je bil konec januarja 2021 dodan grafični sloj odrezanih površin iz GERK, s pomočjo 

katerega boste kot uporabniki preko spletnega pregledovalnika dostopali do stanja pred in 

po posodobitvi na GERK-ih. V ta namen je bil dodan nov gumb »Prikaži posodobitve 2021«, ki 

vam bo preko atributov prikazal splošne informacije o KMG in GERK-ih.  

V kolikor morate spremeniti stanje svojih GERK-ov (drugje zaorana njiva, nove površine, 

nestrinjanje s posodobitvijo …), se za urejanje obvezno  telefonsko naročite na upravni enoti. 

Izredno pomembno pa je, da se ureditev podatkov in GERK v RKG izvede najkasneje en dan 

pred oddajo zbirne vloge za leto 2021, saj z neusklajenimi podatki izpolnjevanja zbirne vloge 

za leto 2021 samostojno ali pa pri vaših kmetijskih svetovalcih ne bo mogoče začeti.  

Zaradi novih letalskih posnetkov iz leta 2020 pregled in po potrebi tudi dopolnjevanje GERK-

ov še posebej priporočamo nosilcem KMG, ki imajo zemljišča v zahodnem in jugozahodnem 

delu Slovenije, saj so na tem območju najbolje vidna neskladja med dejansko rabo in 

vrisanimi GERK-i, ki jih je potrebno urediti. Pri pregledu bodite pozorni, da so na posnetkih 

meje vaših GERK-ov pravilno izrisane glede na dejansko stanje v naravi. Urediti je potrebno 

vse spremembe dejanske rabe na GERK-ih (njiva, travnik, trajni nasad …) ter iz njih izločiti 

ceste, dvorišča, jarke, razna nasutja gradbenega ali kakšnega drugačnega materiala, na novo 

zgrajene objekte, zaraščene površine ipd., odjaviti zemljišča, ki jih ne uporabljate več, 

prijaviti nova zemljišča, ki jih imate v uporabi, ter odpraviti vse preostale nepravilnosti na 

GERK-ih, na katere vas bodo opozorili na upravnih enotah. 

Sprememba pravilnika RKG in menjava nosilcev v letu 2021 
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Spremembe Pravilnika RKG prinašajo spremenjena pravila vrisa GERK-a s šifro 1411 in vrsto 

dejanske rabe vpisano kot površina za ukrep odprave zaraščanja. Vris GERK-a ni več vezan na 

sloj zaraščanja iz leta 2018, temveč na tekočo evidenco dejanske rabe. Vris bo možen na 

površinah, ki so po prostorskem načrtu kmetijske, v evidenci dejanske rabe  pa 1410 – 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ter 2000 – gozd. Slednja raba 

bo pri odpravi zaraščanja pri vrisu potrebovala predložitev ustreznega dovoljenja Zavoda za 

gozdove. Omejitve vrisa in izvajanja ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 

ostaja omejeno na mejice, obvodno vegetacijo, skupine dreves in grmičevja znotraj njiv, 

trajnih nasadov in travnikov ter naravnih vrednotah.  

Druga sprememba se nanaša na samodejni prenos plačilnih pravic. Zaradi ugotovitev revizije 

Evropske komisije, ki je potekala avgusta 2018, se z letošnjim letom ukine t. i. samodejni 

prenos nosilca na že oddani zbirni vlogi in samodejni prenos plačilnih pravic v primeru 

spremembe nosilca kmetije med člani kmetije. Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih 

pravic v primeru spremembe nosilca kmetije med člani kmetije izhaja iz uredbe, ki ureja 

neposredna plačila in pomeni, da je potrebno ob vsaki spremembi nosilca kmetijskega 

gospodarstva, tudi če gre za spremembo nosilca med člani kmetije, poskrbeti za prenos 

plačilnih pravic na podlagi oddane Vloge za prenos plačilnih pravic. Omenjena sprememba je 

podrobneje zapisana v članku o neposrednih plačilih.  
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