
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA  
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 

Sektor za neposredna plačila 
 

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana 

 
 

 

 

 

 

 

PRIROČNIK ZA ELEKTRONSKO IZPOLNJEVANJE  

ZBIRNE VLOGE 
 LETO 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :1 od 100 

Vsebina 
1 UVOD ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Namen priročnika .................................................................................................................... 4 

1.2 Uporaba priročnika .................................................................................................................. 4 

2 OSNOVNI POJMI .......................................................................................................................... 5 

2.1 Povezave in iskalnik ................................................................................................................. 5 

2.2 Gumbi in povezave na obrazcu ............................................................................................... 5 

2.3 Gumbi in povezave na zbirni vlogi ........................................................................................... 6 

2.4 Statusi obrazcev ...................................................................................................................... 9 

2.5 Statusi vloge ............................................................................................................................ 9 

2.6 Preveritve obrazca in vloge ................................................................................................... 10 

3 VNOS VLOGE .............................................................................................................................. 10 

3.1 Vstop v aplikacijo in pričetek vnosa vloge ............................................................................. 10 

3.1.1 Vstop v aplikacijo Vnos zbirne vloge 2019 .................................................................... 10 

3.1.2 Pričetek vnosa vloge ...................................................................................................... 11 

3.1.3 Blokada KMGMID-a ....................................................................................................... 12 

3.2 Stran Osnovni podatki ........................................................................................................... 12 

3.3 Obrazec Stalež živali .............................................................................................................. 14 

3.4 Obrazec Shema neposrednih plačil ....................................................................................... 16 

3.4.1 Izplačilo plačilnih pravic ................................................................................................. 17 

3.4.2 Plačilo za mlade kmete .................................................................................................. 19 

3.4.3 Proizvodno vezana podpora .......................................................................................... 20 

3.4.4 Dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve ........................................................... 21 

3.4.5 Izstop iz sheme za male kmete ...................................................................................... 22 

3.5 Obrazec KOPOP, EK in PAŠA .................................................................................................. 23 

3.6 Obrazec Geoprostorski obrazec ............................................................................................ 24 

3.6.1 Podobrazec Glavni posevek ........................................................................................... 26 

3.6.2 Podobrazec Neprezimni posevek .................................................................................. 30 

3.6.3 Podobrazec Prezimni posevek ....................................................................................... 32 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :2 od 100 

3.6.4 Prijava površin 1181 in 1191 ......................................................................................... 34 

3.6.5 Zelenjadnice .................................................................................................................. 35 

3.6.6 Uveljavljanje podpore za ZL ........................................................................................... 37 

3.6.7 Posebne kulture ............................................................................................................. 38 

3.6.8 Zelena komponenta ....................................................................................................... 39 

3.7 Obrazec Način reje - NIZI ....................................................................................................... 42 

3.8 Obrazec Registracija živilskega obrata .................................................................................. 43 

3.9 Obrazec Avtohtone in tradicionalne pasme, EK čebelarjenje ............................................... 46 

3.9.1 Podobrazec Govedo ...................................................................................................... 48 

3.9.2 Podobrazec Konji ........................................................................................................... 50 

3.9.3 Podobrazec Ovce in koze ............................................................................................... 52 

3.9.4 Podobrazec Prašiči in perutnina .................................................................................... 54 

3.10 Obrazec Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti ....................................................................... 55 

3.10.1 Podobrazec lokacijsko zmanjšanje ................................................................................ 56 

3.10.2 Podobrazec numerično zmanjšanje .............................................................................. 57 

3.11 Obrazec Oddaja in prejem živinskih gnojil ............................................................................ 58 

3.11.1 Izdelava dokumenta Oddal drugemu kmetijskemu gospodarstvu ................................ 59 

3.11.2 Izdelava dokumenta Odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki ...................... 60 

3.11.3 Izdelava dokumenta Prodal v različnih oblikah na trgu................................................. 61 

3.11.4 Dokument Prejel od bioplinarne ................................................................................... 62 

3.12 Obrazec Zapisnik o prigonu ................................................................................................... 63 

3.13 Obrazec Dobrobit živali prašiči .............................................................................................. 66 

3.14 Obrazec Dobrobit živali govedo, drobnica ............................................................................ 69 

3.14.1 Podobrazec Dobrobit živali govedo ............................................................................... 71 

3.14.2 Podobrazec Dobrobit živali drobnica ............................................................................ 76 

3.15 Obrazec Pojasnilo k zbirni vlogi ............................................................................................. 80 

3.16 Standardni pregled vloge ...................................................................................................... 82 

3.17 Izbirni pregled vloge .............................................................................................................. 84 

3.18 Stran Pregled oddanih dokumentov ..................................................................................... 86 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :3 od 100 

3.18.1 Dokument zbirne vloge ................................................................................................. 87 

3.18.2 Pooblastilo svetovalcu ................................................................................................... 88 

3.18.3 Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka .................................. 89 

3.18.4 Uveljavljanje podpore za zelenjadnice .......................................................................... 90 

3.18.5 Oddaja in prejem živinskih gnojil ................................................................................... 91 

3.18.6 Prenos površin vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK ...................................................... 92 

4 ZAKLJUČEVANJE IN ODDAJA VLOGE .......................................................................................... 93 

5 REGISTRI, ŠIFRANTI, EVIDENCE .................................................................................................. 99 

5.1 Povezava do vseh splošnih registrov, evidenc in šifrantov ................................................... 99 

5.2 Povezava do registrov, evidenc in šifrantov znotraj vloge .................................................... 99 

 

  



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :4 od 100 

1 UVOD 

1.1 Namen priročnika 
Priročnik je namenjen uporabnikom na kmetijsko svetovalni službi kot tudi posameznikom 

(elektronski podpis) pri vnosu vlog v računalniški sistem Vnos zbirne vloge 2019. 

Aplikacija Vnos zbirne vloga 2019 omogoča: 

 vnos vloge z vsemi pripadajočimi obrazci za posamezen KMGMID;  

 vnos dopolnitev; 

 preverjanje vnesenih podatkov po predpisanih postopkih (blokade in poslovna pravila); 

 preverjanje vnesenih podatkov na uradne evidence; 

 elektronsko oddajo vloge. 

1.2 Uporaba priročnika 
Priporočamo, da pred vnosom vloge priročnik pozorno preberete. Zasnovan je tako, da vas po 

korakih vodi pri vnosu vloge. 

Sistem Vnos zbirne vloge 2019 predstavlja pomemben del izvedbe Subvencij 2019. Omogoča vnos 

podatkov za posamezen KMGMID v centralno računalniško bazo podatkov. 
 

 
Slika 1: Vstopna stran aplikacije Vnos zbirnih vlog 2019 
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2 OSNOVNI POJMI 

2.1 Povezave in iskalnik 
 

 povezava do vstopne strani Zbirne vloge, ki je namenjena izdelavi dokumenta  

Zbirna vloga. 

 povezava do vseh splošnih registrov, evidenc in šifrantov za vse KMGMID-e. 

Samostojni uporabniki nimate vpogleda v te zbirke, svetovalci pa samo v okviru dodeljenih pravic. 

(Glej poglavje 5.1).  

 

 povezava za odjavo iz aplikacije. 

 povezava na stran, ki prikazuje seznam vseh vnesenih Zbirnih vlog. 

 iskalnik, ki omogoča iskanje po KMGMID-u. Iskanje se sproži s klikom na 

tipko Enter ali klikom na lupo. 

 

2.2 Gumbi in povezave na obrazcu 
Na vsakem obrazcu, kjer so vnosna polja ali indikatorji se nahajajo gumbi »Shrani«, »Prekliči«, 

»Osveži«, »Preveri« in »Zaključi« ter povezavi »Registri, evidence in šifranti« in  »Zapusti KMGMID.« 

 

Slika 2: Gumbi in povezave na nivoju obrazca 

 

gumb shrani vse podatke, ki ste jih vnesli. Aktiven postane, če so na strani še ne shranjeni 

podatki. Nastavi tudi status obrazca (ponazorjen s krogci).  

gumb zavrže vse podatke, ki ste jih vpisali, jih pa še niste shranili.  
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gumb osveži podatke glede na stanje, ki je trenutno prisotno v bazi, vedno je aktiven. 

 gumb preveri vse podatke obrazca. Če na obrazcu ni napak, se pojavi obvestilo, da je 

obrazec ustrezno vnešen. Če obrazec vsebuje napake, se pojavi obvestilo z izpisanimi blokadami in 

poslovnimi pravili. 

 

 
Slika 3: Obrazec brez napak 

 

 
Slika 4: Izpisana blokada 

 

 

gumb shrani vse podatke iz obrazca in izvede kontrole. Nastavi tudi status obrazca 

(ponazorjen s krogci).  Zelen krogec pred povezavo pomeni urejen obrazec, rdeč krogec pa pomeni, 

da morate odpraviti blokade.  

 povezava do registrov in evidenc, ki vsebujejo zapise za izbrani KMGMID ter 

do vseh šifrantov (Glej poglavje 5.2). 

 

 povezava za izstop iz KMGMIDa – preusmeritev na vstopno stran. 

 

2.3 Gumbi in povezave na zbirni vlogi 
Gumbi, s katerimi se izvajajo operacije nad celotno Zbirno vlogo, se nahajajo v sklopu Osnovni 

podatki. 
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Slika 5: Gumbi in povezave na ZV 

ob kliku na gumb se izpišejo vse preveritve po obrazcih, na katerih so nepravilnosti. 

Gumb je vedno aktiven, ne glede na status ZV. 

 

 
Slika 6: Vloga brez napak 

 

 
Slika 7: Vloga s prikazanimi blokadami in poslovnimi pravili 

 

gumb zaključi zbirno vlogo, če so obvezni obrazci izpolnjeni in vsi obrazci zaključeni. 

Vloga je pripravljena na oddajo. Ob zaključevanju se izvedejo vse preveritve na vseh obrazcih.  

Gumb je aktiven, ko je  vloga v statusu VNOS ali DOPOLNITEV. Po uspešnem zaključevanju dobi status 

PRIPRAVLJENA ali PRIPRAVLJENA DOPOLNITEV. 

 

ob kliku na gumb se v brskalniku odpre nov zavihek, v katerem je prikazan dokument 

zbirne vloge. Lahko ga prenesete tudi v PDF format in natisnete. Dokument prikazuje trenutno 

shranjene podatke v aplikaciji. Na vseh straneh je prikazana oznaka VZOREC (vodni tisk). Gumb je 

aktiven, ne glede na status ZV.  
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Slika 8: Vzorčni tisk 

 

gumb izvede postopek oddaje zbirne vloge, aktiven je samo, kadar je vloga v statusu 

PRIPRAVLJENA ali PRIPRAVLJENA DOPOLNITEV. 

Ob uspešni oddaji dobi vloga status ODDANA ali ODDANA DOPOLNITEV.  

 

 gumb omogoča ponoven vstop v že zaključeno ali oddano vlogo in omogoča dopolnitev. 

Gumb je aktiven, če je vloga v statusu PRIPRAVLJENA, ODDANA, PRIPRAVLJENA DOPOLNITEV ali 

ODDANA DOPOLNITEV. 

  gumb je namenjen brisanju obrazcev, ki še niso bili oddani z zbirno vlogo. Aktiven je, 

kadar je vloga v statusu  VNOS ali DOPOLNITEV. S klikom na gumb se odpre okno z obrazci. Označite 

enega ali več obrazcev, ki jih želite izbrisati in potrdite s klikom na gumb »Briši izbrane obrazce«. Če 

obrazcev ne želite izbrisati, kliknite na gumb »Zapri«. Ko je bil obrazec enkrat oddan, ga ni več 

mogoče izbrisati.  
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Slika 9: Okno z obrazci za brisanje 

 

2.4 Statusi obrazcev 
Vsak obrazec ima pred svojim imenom v vertikalnem meniju barvni krog, ki določa status oziroma 

ustreznost sklopa. Barve kroga so: 

 obrazec je ustrezno vnesen in zaključen.  

 obrazec vsebuje napako (blokado). Nadaljnji vnos je onemogočen. 

 obrazec je odprt za urejanje oz. urejen in shranjen, brez blokad. Obvezen obrazec je že ob vstopu 

v vlogo obarvan s to barvo.  

 obrazec ni obvezen del zbirne vloge, možen je vnos. 

 

2.5 Statusi vloge 

 

Slika 10: Status vloge 

 

Status vloge je prikazan v menijski vrstici, v obliki barvnega zapisa.   

 

je začetni status vnosa vloge.  

 

 vloga je zaključena, ni pa še oddana. V tem statusu vloge ne morete urejati 

(znak  - Vlogi v tem statusu ni dovoljeno spreminjati vsebine), jo pa lahko pregledujete.  
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 je končni status vloge, vloga je zaključena in oddana. V tem statusu vloge ne morete 

urejati ( znak  - Vlogi v tem statusu ni dovoljeno spreminjati vsebine), jo pa lahko pregledujete.  

 

V tem statusu vlogo lahko urejate, dopolnjujete, potem, ko ste jo že oddali.  

 dopolnitev je zaključena, ni pa še oddana. V tem statusu vloge ne 

morete urejati ( znak  - Vlogi v tem statusu ni dovoljeno spreminjati vsebine), jo pa lahko 

pregledujete.  

 

 je končni status vloge, po tem, ko ste vlogo dopolnili. V tem statusu 

vloge ne morete urejati ( znak  - Vlogi v tem statusu ni dovoljeno spreminjati vsebine), jo pa lahko 

pregledujete.  

 

2.6 Preveritve obrazca in vloge 
V pojavnem oknu se ob kliku na gumb »Preveri« ob kršitvi pojavijo opozorila v obliki blokade ali 

poslovnega pravila. 

 Blokada je tehnična napaka, ki jo morate odpraviti, da lahko zaključite obrazec in  zbirno vlogo oz.  

nadaljujete z vnosom podatkov.  

 Poslovno pravilo je vsebinska napaka. Obrazec in zbirno vlogo lahko vseeno zaključite, vendar pa 

 bo napaka upoštevana pri nadaljnji obdelavi vloge na ARSKTRP.   

 

3 VNOS VLOGE 
V tem poglavju so opisani postopki za vnos Zbirne vloge 2019. 

 

3.1 Vstop v aplikacijo in pričetek vnosa vloge 

3.1.1 Vstop v aplikacijo Vnos zbirne vloge 2019 

V aplikacijo Vnos zbirne vloge 2019 vstopate preko portala e-kmetija PRODUKCIJA. Povezava (Dostop 

do aplikacije e-poslovanje PRODUKCIJA) se nahaja na strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.  
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Prijava v aplikacijo se lahko izvaja na vsakem računalniku, ki je povezan v svetovni splet in ima 

nameščen ustrezen brskalnik. Če ste prijavljeni kot kmetijski svetovalec, se po vpisu KMGMID-a 

izvede kontrola, ali vpisani KMGMID obstaja v RKG. Če pa vlogo vnašate samostojno, z lastnim 

certifikatom, ali kot pooblaščenec, se na podlagi podatka iz certifikata in vpisa KMGMID-a določi, ali 

lahko vnašate določen KMGMID (ali ste pooblaščeni za vnos tega KMGMID-a). 

3.1.2 Pričetek vnosa vloge 

 

Slika 11: Vstopna stran aplikacije Vnos zbirne vloge 2019 

 

V vnosno polje vpišite KMGMID številko in pritisnite tipko Enter ali kliknite znak   . V primeru, da v 

vlogo vstopate prvič, se pod iskalnim poljem pojavi povezava .  

 

Slika 12: Povezava na začetek vnosa zbirne vloge 

Za vstop v vlogo kliknite na to povezavo. Prikaže se stran z osnovnimi podatki in vertikalnim menijem 

na levi strani. 

V primeru, da je vloga že kreirana, vpišite KMGMID v vnosno polje, pritisnite tipko Enter in aplikacija 

vas bo usmerila na osnovne podatke izbrane zbirne vloge. 

Povezava začetek vnosa 

zbirne vloge 

Vpis KMGMID-a 

Povezava  na  seznam vlog 

Povezava na odjavo iz vloge 
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Lahko pa v že kreirano vlogo vstopite tudi preko povezave . Odpre se stran s povezavami 

na KMGMID že kreiranih vlog. 

V primeru, da se ob vnosu javi kakršna koli blokada, vstop v KMGMID ni mogoč.  

3.1.3 Blokada KMGMID-a 

Pri vstopu v KMGMID, se lahko pojavijo naslednja opozorila:  

 »Niste pooblaščeni za delo s tem KMG-MID-om« - nimate pooblastila za delo s tem KMGMID-

om. 

 »Rok za oddajo zbirne vloge je potekel. Vnos in oddaja zbirne vloge za KMG-MID … ni 

možna.« - po poteku materialnega roka prvi vstop v KMGMID ni možen.  

  »KMG-MID … ne obstaja v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG).« - KMGMID ni vpisan v 

RKG. 

 Vnos zbirne vloge ni možen, ker je KMG-MID … blokiran na ARSKTRP. Razlog: … - na pristojni 

Upravni enoti uredite stanje v RKG. 

 »KMG-MID nima vpisanega namestnika«. – na pristojni Upravni enoti vpišite namestnika v 

RKG. 

 »Vnos zbirne vloge ni možen, ker KMG-MID … nima urejenega stanja v Registru kmetijskih 

gospodarstev (RKG). Nepravilnosti je potrebno odpraviti na pristojni upravni enoti.« - za 

informacije se obrnite na pristojno Upravno enoto. 

 »KMG-MID … nima zaključenega zadnjega sestanka.«- na pristojni Upravni enoti zaključite 

zadnji odprt sestanek.  

 »KMG-MID je enak G-MIDu, vendar nima pripisanih samo planinskih gerkov. Vnos zbirne 

vloge ni možen.« - na pristojni Upravni enoti uredite stanje v RKG. 

 

3.2 Stran Osnovni podatki 
Ob vstopu na stran se samodejno napolnijo podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu iz RKG in 

jih ni mogoče spreminjati. V vertikalnem meniju je ob obrazcu prikazan zelen krogec, ki pomeni, da je 

obrazec že urejen. Na tej strani lahko izvajamo glavne operacije na vlogi: Preveri ZV, Zaključi ZV, 

Predogled, Oddaj ZV, Dopolni ZV, Briši obrazce.  
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Slika 13: Stran z osnovnimi podatki 

Urejati je možno le vnosna polja: telefonska številka, elektronski naslov in spletna stran ter prilagati 

dokazila (v primeru, ko ima indikator »Aktivni kmet« vrednost Ne). Vsa ostala polja so onemogočena 

za urejanje. 

Kadar za KMGMID ne obstaja aktiven račun, se vsebina ne napolni. Pod polje »Številka 
transakcijskega računa« se izpiše opozorilo: 
ARSKTRP ne razpolaga s številko transakcijskega računa nosilca. Številka računa se na ARSKTRP 
posreduje elektronsko prek aplikacije Sporočanje TRR in davčnega statusa, ki je dostopna v okviru E-
Kmetije. 

Indikator »Mali kmet« ima vedno vrednost »Da« le v primeru, kadar je kmetijsko gospodarstvo 

vključeno v shemo za male kmete, v vseh ostalih premerih je vrednst indikatorja »Ne«.  Indikator je 

onemogočen za ročno spreminjanje. 

Kadar ima indikator »Aktivni kmet« vrednost »Ne«, se izpiše opozorilo: 

V skladu z 9. členom Uredbe (EU) 1307/2013 ter 29. in 31. členom Uredbe (EU) 1305/2013 se 

vlagateljem, ki nimajo statusa aktivnega kmeta, neposredna plačila, plačila za območja z naravnimi 

ali drugimi posebnimi omejitvami in podpora v okviru ukrepa ekološko kmetovanje ne odobrijo. V 

kolikor menite, da izpolnjujete pogoje v zvezi s statusom aktivnega kmeta, prosimo, da priložite 

ustrezna dokazila. 
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Dokazila lahko prilagate s klikom na gumb »Priloži dokazilo«. Dokumente se lahko dodaja v formatu 

PDF, JPG, PNG. S klikom na gumb Shrani se dokument doda vlogi. S klikom na gumb »Izbriši«, lahko 

priloženi dokument odstranite. 

Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«.  
 
Če ima indikator »KMGMID v ukinjanju« vrednost Da, je vidna samo obrazec »Osnovni podatki« in v 
primeru obveznosti ukrepa KOPOP ali EK še obrazec »Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti«. Drugi 
obrazci niso na voljo. Vlogo z obrazcem »Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti« je ravno tako 
potrebno oddati.  

 

Slika 14: KMG-MID v ukinjanju 

 

 

3.3 Obrazec Stalež živali 

Obrazec Stalež živali je namenjen vpisu živali na kmetijskem gospodarstvu.  
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Slika 15: Obrazec Stalež živali 

V vertikalnem meniju kliknite na obrazec Stalež živali, oznaka pred obrazcem je rumene barve, ker je 
odprt za vnos in urejanje. Ob vstopu v obrazec se kreirajo podobrazci s KMG-MID-om in G-MID-i. V 
primeru, da podatki o živalih na dan 1.2.2019 obstajajo v registrih, Centralnem registru govedi ali 
Centralnem registrov kopitarjev ali Centralnem registru prašičev (velja le za tiste vlagatelje, ki 
poročajo stalež prašičev za ukrep DŽ), se za te kategorije podatki o številu živali samodejno 
prenesejo. Indikator »Kmetijsko gospodarstvo redi živali« ima v tem primeru že izbrano vrednost Da. 
Prenesenih podatkov ni mogoče spreminjati.  

Če v registrih za KMG ne obstajajo G-MID-i, se podobrazci samodejno ne kreirajo. Indikator 

»Kmetijsko gospodarstvo redi živali« nima izbrane vrednosti ( ) in jo je potrebno določiti. Obrazec 
se kreira, ko izberete vrednost indikatorja »Da« in izbiro potrdite s klikom na gumb »Shrani«.  

Podatka Informativni GVŽ in Informativni dušik iz navedenega staleža živali se izračunata, ko shranite 
podobrazce.  

Podatki, ki so vezani  na poročanje oddaje mleka, mesa ali jajc v promet se samodejno prevzamejo iz 
Registra živilskih obratov. Podatke je potrebno ponovo preveriti in po potrebi popraviti. 

S klikom na KMG-MID ali G-MID se odpre podobrazec, v katerega vpišete število živali na dan 
1.2.2019. 

Indikator Kmetijsko 

gospodarstvo redi živali 
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Slika 16: Podobrazec Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu 

Če redite živali v turnusih, morate izpolniti vsa tri polja: polje Št. živali na 1.2.2019, polje Povprečno 
št. živali v turnusu in polje Št. dni vseh turnusov. Če na dan 1.2.2019 ni nobene živali na kmetiji v 
turnusu, potem v polje Št. živali na 1.2.2019 vpišite 0.  

Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

Podobrazce in obrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogci 

pred obrazci v vertikalnem meniju obarvajo rdeče, če pa ne vsebujejo napak, se krogci obarvajo 

zeleno. 

 

3.4 Obrazec Shema neposrednih plačil 
Obrazec se prikazuje za vsak tip kmetijskega gospodarstva (kmetija, planina in skupni pašnik). V 
vertikalnem meniju se takoj ob vstopu v KMGMID prikaže 5 podobrazcev: Izplačilo plačilnih pravic, 
Plačilo za male kmete, Proizvodno vezana podpora, Dodelitev plačilnih pravic iz NR in Izstop iz sheme 
za male kmete. 

Podobrazci Izplačilo plačilnih pravic, Plačilo za male kmete, Proizvodno vezana podpora so obvezni za 
vnos. Pri vseh teh podobrazcih je opredelitev pri indikatorjih obvezna. V kolikor ima katerikoli 
indikator na podobrazcih vrednost »?« se proži blokada. Pri določenih podobrazcih se vrednost 
indikatorjev samodejno nastavi ob vstopu v KMGMID. 
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Podobrazca Dodelitev plačilnih pravic iz NR in Izstop iz sheme za male kmete nista obvezni del zbirne 
vloge, zato sta ta podobrazca ob vstopu v KMGMID v statusu prikazana (siva bunkica). 

 

Slika 17: Ob vstopu v KMGMID se pri Shemi neposrednih plačil kreira 5 podobrazcev 

Preden zaključite obrazec Shema neposrednih plačil, morate zaključiti vse obvezne podobrazce. 
Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

Vsi obvezni podobrazci morajo imeti pred nazivom zelen krogec. V kolikor kateri podobrazec vsebuje 

napake (rdeč krogec) oziroma je odprt za urejanje (rumen trikotnik) ne morete zaključiti obrazca 

Shema neposrednih plačil. 

 

3.4.1 Izplačilo plačilnih pravic 

Podobrazec vsebuje dva indikatorja. Prvi indikator je »Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE in IZPLAČILO 

spodaj navedenih plačilnih pravic in vlogo za plačilo za zeleno komponento.«. Pod tem indikatorjem 

se nahaja tabela s plačilnimi pravicami. Pod tabelo s plačilnimi pravicami se nahaja drugi indikator  

»Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami.« 
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Slika 18: Podobrazec »Izplačilo plačilnih pravic« 

Ob vstopu na podobrazec dobi indikator »Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE in IZPLAČILO spodaj 

navedenih plačilnih pravic in vlogo za plačilo za zeleno komponento« vrednost »?«, če v Registru 

plačilnih pravic za KMGMID ni pripisanih nobenih plačilnih pravic. V tem primeru ostane tabela s 

plačilnimi pravicami prazna. 

Ob vstopu na podobrazec dobi indikator »Uveljavljam vlogo za AKTIVIRANJE in IZPLAČILO spodaj 

navedenih plačilnih pravic in vlogo za plačilo za zeleno komponento« vrednost »Da«, če v Registru 

plačilnih pravic obstajajo zapisi. V tem primeru se ob vstopu na obrazec samodejno napolni tabela s 

plačilnimi pravicami. 

V tabeli lahko urejate polje »Število plačilnih pravic« ali pa brišete izbrano vrstico. V kolikor boste 

ročno izbrisali vse vrstice v tabeli se vam bo ponastavil indikator na vrednost »Ne«. 

Vedno, kadar je ob shranjevanju indikator nastavljen na »Ne« mora biti tabela s plačilnimi pravicami 

prazna. V nasprotnem primeru se vam bo prožila blokada.  

Indikator »Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami« se ob vstopu v 

obrazec nastavi na »?«, če je površina KMGMID-a v gorskem območju velika vsaj 10 arov. V 
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nasprotnem primeru se vrednost indikatorja samodejno nastavi na »Ne«. V tem primeru je 

spreminjanje vrednosti indikatorja onemogočeno. Pri takšnem KMGMID-u na »Geoprostorskem 

obrazcu« ni ponujen zahtevek »PONO35« in »PONO50«.  

Če KMGMID izpolnjuje prvi pogoj (10 arov površin v gorskem območju), se pri indikatorju 

»Uveljavljam vlogo za izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami« lahko opredeli z 

vrednostjo »Da« ali »Ne«. V tem primeru se bo ob prenosu površin na »Geoprostorskem obrazcu« 

izvedla kontrola še na drugi pogoj, in sicer povprečni nagib GERK-ov. In v primeru, da bo na vsaj enem 

GERK-u, izpolnjen še ta pogoj, bo omogočena označitev zahtevka »PONO35« ali »PONO50«. 

Kmetijska parcela »PONO35« ali »PONO50« pa mora biti velika vsaj 10 arov. 

Ob shranjevanju podobrazca morata biti pri obeh indikatorjih vpisana vrednost »Da« ali »Ne«. Če to 

ne drži, se sproži blokada. 

Če v RKG za KMGMID ne obstaja noben GERK, pri obeh indikatorjih ne morete nastaviti vrednosti 

»Da«. Samodejno se nastavita vrednosti na »Ne« in indikatorja se onemogočita za urejanje. 

Ko obrazec uredite, ga shranite in zaključite. 

POZOR: Kadar je zbirna vloga že oddana in naknadno pride do prenosa plačilnih pravic, je potrebno 

pri prevzemniku obvezno osvežiti stanje plačilnih pravic. To lahko stori z oddajo nove dopolnitve. 

 

3.4.2 Plačilo za mlade kmete 

Ob vstopu na podobrazec pridobi indikator »Uveljavljam vlogo za plačilo za MLADE kmete«  vrednost 

»?« v kolikor so izpolnjeni pogoji za upravičenost do plačila za mlade kmete. Opredelite se z »Da« ali 

»Ne«. V kolikor pogoji niso izpolnjeni, se ob vstopu nastavi vrednost »Ne«, indikator se onemogoči za 

urejanje. 
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Slika 19: Podobrazec »Plačilo za mlade kmete« 

 

3.4.3 Proizvodno vezana podpora 

Na podobrazcu se je potrebno opredeliti pri dveh indikatorjih. 

V kolikor KMGMID izpolnjuje pogoj za izplačilo podpore za mleko, se vrednost indikatorja 

»Uveljavljam vlogo za podporo za MLEKO v gorskih območjih« ob vstopu v obrazec samodejno 

nastavi na »Da«. V kolikor pa KMGMID ne izpolnjuje pogoj je privzeta vrednost »Ne«. 

Pri drugem indikatorju »Uveljavljam vlogo za podporo za REJO GOVEDI«  je privzeta vrednost »?«. 

Opredelite se z »Da« ali »Ne«. 
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Slika 20: Podobrazec »Proizvodno vezana podpora« 

 

3.4.4 Dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve 

Podobrazec ni obvezen za vnos. Vsebuje 3 indikatorje, ki opredeljujejo upravičenost do dodelitve 

plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Ob vstopu na podobrazec imajo nekateri indikatorji privzeto 

vrednost »Ne«, nekateri pa »?«. Opredelite se lahko le tam, kjer je privzeta vrednost »?«. 

 

Slika 21: Podobrazec »Dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve« 

 

Plačilne pravice iz nacionalne rezerve so na voljo za KMGMID-e, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo za 

mlade kmete ali tiste, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost.  
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V kolikor v RKG za KMGMID ne obstaja noben GERK, pri nobenem indikatorju ne morete nastaviti 

vrednosti »Da«. Ob vstopu se pri vseh indikatorjih nastavi vrednost »Ne« in indikatorji so 

onemogočeni za urejanje.  

Ko obrazec uredite, ga shranite in zaključite. 

 

3.4.5 Izstop iz sheme za male kmete 

Podobrazec ni obvezen za vnos. Vsebuje indikator »Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male 

kmete za leto 2019.«. 

 

Slika 22: Podobrazec »Izstop iz sheme za male kmete« 

 

Ob vstopu na podobrazec se vrednost indikatorja »Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male 

kmete za leto 2019.« nastavi na »?«, če je KMGMID v Registru plačilnih pravic vpisan kot MALI KMET. 

V tem primeru lahko poljubno označite vrednost indikatorja z »Da« ali »Ne«. 

Ob vstopu na podobrazec se vrednost indikatorja »Uveljavljam vlogo za izstop iz sheme za male 

kmete za leto 2019.« samodejno nastavi na »Ne«, če KMGMID v Registru plačilnih pravic ni vpisan 

kot MALI KMET. Indikator je onemogočen za urejanje. 

Ko enkrat oddate zahtevo za izstop iz sheme za male kmete, ponovni vstop ni več mogoč. 

Ko obrazec uredite, ga shranite in zaključite. 

 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :23 od 100 

3.5 Obrazec KOPOP, EK in PAŠA  
Obrazec je obvezni del zbirne vloge za kmetije in planine. 

V vertikalnem meniju kliknite na obrazec »KOPOP, EK in PAŠA«. Oznaka pred obrazcem je rumene 
barve, obrazec je odprt za vnos in urejanje. 
 

 
Slika 23: Obrazec KOPOP, EK in PAŠA 

Na obrazcu se pri vseh treh indikatorjih opredelite z »Da« ali »Ne«. 
 
Pri indikatorju »Kmetijsko okoljska in kmetijsko podnebna plačila (ukrep KOPOP)« izberete vrednost 
»Da«, če uveljavljate plačila za ukrep KOPOP in imate izdelan PA. Opravljeno pa mora biti tudi 6-urno 
prehodno usposabljanje s področja KOPOP vsebin. Predhodno usposabljanje mora biti vpisano v 
evidenco izobraževanj en dan pred oddajo zbirne vloge.  
 
Pri indikatorju »Ekološko kmetovanje (Ukrep EK)« izberete vrednost »Da«, če uveljavljate plačila za 
ukrep EK in imate izdelan PA. KMG mora biti vpisan v evidenco pri Kontrolni organizaciji za kontrolo 
in certificiranje.  Prijava v kontrolo je možna do 31.12. preteklega reda. 
V primeru, da v okviru  ukrepa EK izvajate tudi Pridelavo semenskega materiala (zahtevek EKSEME), 
mora biti KMG vpisan v Register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin. Vpis v register 
je možen do 23.2. tekočega leta. 
 
Pri indikatorju »Dobrobit živali – Paša« izberete vrednost »Da«, če uveljavljate plačila za operacijo 
Dobrobit živali – govedo ali drobnica in boste izvajali zahtevo Paša. 
 
Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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Obrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred obrazcem 

v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 

 

3.6 Obrazec Geoprostorski obrazec 
Obrazec je obvezni del zbirne vloge. Namenjen je prijavi vseh upravičenih površin in kmetijskih 
rastlin, prijavi vlog in zahtevkov na površino. 
 
V vertikalnem meniju se »Geoprostorski obrazec« prikaže, ko prvič uspešno zaključite obrazca 

»Shema neposrednih plačil« in »KOPOP, EK in PAŠA«. 

 

Če v RKG za ta KMGMID ne obstaja noben blok oz. GERK, se pod orodno vrstico prikaže besedilo 

»KMGMID v RKG nima pripisanih kmetijskih površin«.  

 

V vertikalnem meniju kliknite na »Geoprostorski obrazec« ali podobrazec »Glavni posevek«, 
trikotnika pred obrazcema sta rumene barve. Obrazec je odprt za vnos in urejanje.  
 

 
Slika 24: Prenos površin iz RKG 

Ob vstopu se najprej izvede prenos površin iz RKG. Odpre se stran s podatki o blokih in GERK-ih.  
Indikator »KMGMID leži v gorskem območju« ima že dodeljeno vrednost »Da« ali »Ne« glede na lego 
površin KMG-ja in se ga ne da spreminjati. 
V polje »Stanje površin na dan« se samodejno zapiše datum prenosa podatkov iz RKG, ki ustreza 
stanju en dan pred vnosom.  
Ob prenosu se nekaterim GERK-om, ki imajo za to izpolnjene pogoje, samodejno vpiše KMRS. 
Zelen krogec pred GERK-om pomeni,da je GERK že urejen, rdeč pa, da ga uredite v grafični aplikaciji. 
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V grafični urejevalnik vstopite s klikom na gumb  »Grafični vnos zahtevkov«  ali 

kliknite na gumb »Prikaži poljino« . 

 
Slika 25: Geoprostorski obrazec (glavni posevek) 

V primeru, da v »Geoprostorski obrazec« vstopite ponovno in so se bloki v vmesnem času posodobili, 

se prikaže stran, na kateri so navedeni bloki, ki so se spremenili, izbrisali ali dodali :  

 »Zaradi naknadnih sprememb stanja blokov v RKG je te potrebno v grafičnem urejevalniku 

ponovno urediti.«  

o »Novo dodani bloki« 

o »Uskladitev blokov, ki so imeli izpolnjen samo glavni posevek« 

o »Uskladitev blokov, ki so imeli izpolnjen tudi prezimni ali neprezimni posevek X,Y,Z«  

  »Zaradi naknadnih sprememb v RKG so bili izbrisani bloki X, Y, Z,…..«      

Povezavi za vstop v 

grafični urejevalnik 
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Slika 26: Ponovni prenos površin iz RKG 

 

Za nadaljevanje na vnosni strani kliknite na povezavo »Nadaljuj z urejanjem blokov«

.   

Bloke in GERK-e, pri katerih je prišlo do spremembe, ponovno uredite v grafičnem urejevalniku.  

Podrobna navodila za urejanje v grafični aplikaciji so objavljena na naši spletni strani, na portalu 
Zbirna vloga 2016 …od A do Ž (Video s prikazom uporabe grafičnega dela aplikacije).  

Za prenos podatkov iz grafične aplikacije na »geoprostorski obrazec«, kliknite na gumb »Osveži« 

. 

3.6.1 Podobrazec Glavni posevek 

Vsebuje naslednje zavihke: »Pregled stanja«, »NP«, »Dodelitev PP« »OMD«, »KOPOP«, »EK«, 

»Tujina«, »TSA«, »Sledenje kršitev OOTT« in »Mejice«. 

Kmetijsko parcelo sestavljajo soležne poljine, ki imajo uveljavljen enak ukrep. 

3.6.1.1 Zavihek Pregled stanja 

Na njem so prikazani vsi bloki KMGMID-a s površino in statusom. Pripadajoči GERK-i imajo podatke: 

GERK PID, domače ime, država, vrsta rabe, površina v m2, KMRS in prijavljena površina KMRS v ar, 

sorto, uveljavljene zahtevke iz grafične aplikacije ter indikator HAB_ORGG. 

Indikator HAB_ORGG se na zavihku lahko ureja samo, kadar se GERK v grafični aplikaciji nahaja v sloju 

HAB vsaj 10 ar ter se na poljini tega GERKa uveljavlja zahtevek HAB_ORGG, poljina pa vsaj 1 ar leži v 

podsloju HAB_M (mokrotni travniki). 

Privzeta vrednost indikatorja, ki ga lahko urejate, ima vrednost »?«. Z »Da« se opredelite kadar 

HAB_ORGG izvajate brez gnojenja. Z »Ne« se opredelite kadar HAB_ORGG izvajate z gnojenjem. 

Povezava  za nadaljevanje urejanja 
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Slika 27: Zavihek Pregled stanja, indikator HAB_ORGG izvajam brez gnojenja 

3.6.1.2 Zavihek NP 

Prikazane so soležne poljine, ki imajo uveljavljen zahtevek AKT, SŽ, ZL, OOTT, PONO35, PONO50 in 

PEP. Le-te tvorijo kmetijsko parcelo veliko 1 ar ali več. Soležni poljini sta strnjeni površini, ki se stikata 

v dolžini 2 ali več metrov. V primeru da se poljini stikata na več kot enem odseku se upošteva vsota 

dolžin teh odsekov, vsota mora biti večja ali enaka 2m. 

3.6.1.3 Zavihek Dodelitev PP 

Prikazane so kmetijske parcele z uveljavljenim zahtevkom DOD_NR. 

3.6.1.4 Zavihek OMD 

Prikazane so vse kmetijske parcele, ki se za ukrep OMD tvorijo. Kmetijska parcela se tvori za soležne 

poljine z uveljavljanim zahtevkom, ki so velike 1 ar ali več in ležijo v istem bloku. 

3.6.1.5 Zavihek KOPOP 

Prikazane so vse kmetijske parcele, ki se za ukrep KOPOP na glavnem posevku tvorijo. Posamezne 

kmetijske parcele se tvorijo za soležne poljine z uveljavljano isto zahtevo in lego v istem bloku. 

Soležne poljine morajo skupaj tvoriti vsaj 10 ar. Za zahtevek GEN_SEME se kmetijska parcela tvori, če 

je soležnost poljin večja ali enaka 1 ar. 

Indikator HAB_ORGG  je 

omogočen za urejanje 
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3.6.1.6 Zavihek EK 

Na zavihku so prikazane vse kmetijske parcele, ki se tvorijo za zahtevka EK in EKSEME, če so na  

soležnih poljinah uveljavljanega zahtevka EK ali EKSEME izbrane enake skupine KMRS (enako plačilo) 

in ležijo v istem bloku. Kmetijska parcela za ukrep EK se tvori, če je soležnost poljin večja ali enaka 10 

ar. Za zahtevek EKSEME se kmetijska parcela tvori, če je je soležnost poljin večja ali enaka 1 ar. 

3.6.1.7 Zavihek Tujina 

Zavihek prikazuje GERKe, ki imajo kodo države različno od »S« (Slovenija) in GERK-i niso v obmejnem 

območju. Uporabnik se mora v primeru, ko je zavihek napolnjen s podatki opredeliti v polju »Ne 

uveljavljam v tujini«. Privzeta vrednost je »?«. V kolikor se ne opredelite z »Da« ali »Ne« se proži 

blokada. 

 

Slika 28: Zavihek Tujina 

3.6.1.8 Zavihek TSA 

Zavihek prikazuje GERK-e, ki imajo rabo 1222 in v »Registru ekstenzivnih sadovnjakov« ne obstaja 

zapis za KMGMID in GERK PID. Opredelite se pri indikatorjih »Zatravljenost«, »Dvonamenska raba« in 

»Visokodebelni sadovnjak«, ki imajo vrednost »?«. Opredelite se z »Da« ali z »Ne«. 
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Slika 29: Zavihek TSA 

 

3.6.1.9 Zavihek Mejice 

Na zavihku so prikazane mejice, ki pripadajo bloku KMGMIDa ter največja možna prijava dolžine 

mejice na BLOK-u.  

V  stolpec »Prijavljena dolžina (M)« vpišite dolžino mejice v metrih, ki jo boste vzdrževali in ta ni 

krajša od 2m. Pri indikatorju »Izjava« izberite vrednost »Da«, v nasprotnem primeru se prikaže 

obvestilo, da mejice ne morete uveljaviti. Mejicam, ki jih ne boste vzdrževali, pustite polje 

»Prijavljena dolžina (M)« prazno. 

S klikom na povezavo se v Grafični aplikaciji prikaže GERK, kateremu pripada obravnavana mejica. 

Za prikaz mejice v Grafični aplikaciji vklopite sloj »Mejice«. 
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Slika 30: Zavihek Mejice 

Podobrazec »Glavni posevek« zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se 

krogec pred obrazcem v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva 

zeleno. 

3.6.2 Podobrazec Neprezimni posevek 

V vertikalnem meniju se podobrazec »Neprezimni posevek« prikaže, ko v grafičnem urejevalniku 

uveljavljate zahtevek za neprezimni posevek, blok je zaključen in so podatki na »Geoprostorskem 

obrazcu« osveženi.  

Oznaka pred podobrazcem je rumene barve in je odprt za urejanje. 

Vsebuje naslednje zavihke: »Pregled stanja« in  »Kmetijske parcele-Neprezimni posevek«.  

3.6.2.1 Zavihek »Pregled stanja« 

Na njem so prikazani bloki KMGMID-a s površino in statusom in pripadajočimi GERK-i, na katerih je 

uveljavljen neprezimni posevek. GERK-i imajo podatke: GERK PID, domače ime, država, vrsta rabe, 

površina v m2, KMRS in prijavljena površina KMRS v ar, sorta in uveljavljene zahtevke na zavihku 

Neprezimni posevek iz grafične aplikacije. 

Izjava, ki jo potrdite z izbiro indikatorja DA. 
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Slika 31: Podobrazec Neprezimni posevek; zavihek Pregled stanja  

 

3.6.2.2 Zavihek »Kmetijske parcele-Neprezimni posevek«. 

Prikazane so vse kmetijske parcele, ki se za ukrep KOPOP na neprezimnem posevku tvorijo, če je na  

soležnih poljinah uveljavljana ista zahteva in le-te ležijo v istem bloku. Soležne poljine morajo skupaj 

tvoriti vsaj 10 ar. 
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Slika 32: Podobrazec Neprezimni posevek; zavihek Kmetijske parcele – Neprezimni posevek 

 

Podobrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred 

obrazcem v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 

 

3.6.3 Podobrazec Prezimni posevek 

V vertikalnem meniju se podobrazec Prezimni posevek prikaže, ko v grafičnem urejevalniku 

uveljavljate zahtevek za prezimni posevek, blok je zaključen in so podatki na Geoprostorskem 

obrazcu osveženi.  

Oznaka pred podobrazcem je rumene barve in je odprt za urejanje. 

 

Vsebuje naslednje zavihke: »Pregled stanja« in  »Kmetijske parcele-Prezimni posevek«.  

3.6.3.1 Zavihek Pregled stanja 

Na njem so prikazani bloki KMGMID-a s površino in statusom in pripadajočimi GERK-i, na katerih je 

uveljavljen prezimni posevek. GERK-i imajo podatke: GERK PID, domače ime, država, vrsta rabe, 

površina v m2, KMRS in prijavljena površina KMRS v ar, sorta in uveljavljene zahtevke na zavihku 

Prezimni posevek iz grafične aplikacije. 
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Slika 33: Podobrazec Prezimni posevek; zavihek Pregled stanja 

 

3.6.3.2 Zavihek »Kmetijske parcele-Prezimni posevek« 

Prikazane so vse kmetijske parcele, ki se za ukrep KOPOP na prezimnem posevku tvorijo, če so na 

soležnih poljinah uveljavljane iste zahteve in ležijo v istem bloku. Soležne poljine morajo skupaj tvoriti 

vsaj 10 ar. 
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Slika 34: Podobrazec Prezimni posevek; zavihek Kmetijske parcele – Prezimni posevek 

 
Podobrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred 

obrazem v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 

 

3.6.4 Prijava površin 1181 in 1191 

Podobrazec vsebuje tabelo površin z rabami 1181 in 1191. Prikaže se v kolikor na geoprostorskem 

obrazcu obstaja vsaj en GERK z rabo 1181 ali 1191. Pri vsakem GERK PIDu morate obvezno vpisati 

rastlino. Izberete jo lahko preko spustnega seznama. Omogočeno je deljenje GERK PIDa s klikom na 

gumb »Dodaj rastlino« . Prav tako je omogočen gumb »Odstrani rastlino« , 

ki izbriše želeno dodano vrstico. Podobrazca ni mogoče brisati. 

Obvezen je vnos v obe polji: rastlina in površina rastline (ar), sicer se proži blokada. 

 

Slika 35: Podobrazec Prijava površin 1181 in 1191 – vnos rastline s pomočjo spustnega seznama 
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V kolikor GERK PID delite, se mora seštevek površin rastlin ujemati s seštevkom površine gerka v m2, 

sicer se proži blokada. 

 

Slika 36: Blokada pri neujemanju seštevka površine 

 

3.6.5 Zelenjadnice 

Podobrazec vsebuje tabelo zelenjadnic. Prikaže se v kolikor ste vnesli šifro KMRS 402 na katerikoli 

površini bloka, vendar le na »Glavnem posevku«. Pri vsaki izmed poljin s KMRS 402 morate obvezno 

vpisati zelenjadnico. Izberete jo lahko preko spustnega seznama. Omogočeno je deljenje poljin s 

klikom na gumb »Dodaj zelenjadnico« . Prav tako je omogočen gumb »Odstrani 

zelenjadnico« , ki izbriše želeno dodano vrstico. Ni pa mogoče izbrisati podobrazca 

v celoti. To se izvede le v primeru, ko v grafičnem urejevalniku odstranite šifro 402 iz vseh poljin. 

Obvezen je vnos v obe polji: zelenjadnica in površina zelenjadnice (ar), sicer se proži blokada. 
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Slika 37: Podobrazec »Zelenjadnice« - vnos zelenjadnice s pomočjo spustnega seznama 

V kolikor delite poljine, se mora seštevek površine KMRS ujemati s seštevkom površine zelenjadnice 

na poljini, sicer se proži blokada. 

 

Slika 38: Blokada pri neujemanju seštevka površine zelenjadnice 
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3.6.6 Uveljavljanje podpore za ZL 

Podobrazec vsebuje tabelo zelenjadnic. Prikažejo se vse zelenjadnice s šifro KMRS 402 in hkrati z DA 

označenim zahtevkom ZL na »Glavnem posevku«.  Vrsta zelenjadnic in površina zelenjadnice se 

samodejno prenesejo iz podobrazca Zelenjadnice. Podatki, ki se prenesejo iz podobrazca 

Zelenjadnice se na podobrazcu Uveljavljanje podpobre za ZL ne dajo ročno popravljati. 

 

Slika 39: Podobrazec Uveljavljanje podpore za ZL 

 

Za vsako zelenjadnico je potrebno v tabelo vnesti čas prisotnosti na njivi. Navesti je potrebno Datum 

setve/sajenja, ali gre za setev ali sajenje in Predviden datum spravila. Za sajenje se opredelite, kadar 

so ob sajenju zelenjadnice vidni nadzemni deli rastline, v vseh ostalih primerih se opredelite za setev. 

Število dni prisotnosti zelenjadnice se izračuna samodejno. 

Štetje dni se začne z dnem ko vlagatelj odda zbirno vlogo za leto 2019. Prisotnost zelenjadnice se 
zaključi z datumom začetka spravila zelenjadnice (npr. solata, zelje,…) oziroma z datumom zaključka 
spravila, če gre za pobiranje plodov (paradižnik, paprika, …) ali le delov zelenjadnice, pri čemer mora 
biti zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti. Štetje dni se zaključi 15. oktobra 2019. 
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Če posamezna navedena zelenjadnica v prvem obdobju (to je Obdobje prisotnosi zelenjadnic na 

osnovi prijave na glavnem posevku) ne izpolni zahtevanih 60 dni prisotnosti, morate izpolniti tudi 

drugo obdobje (to je Prijava obdobij prisotnosti zelenjadnic v dodatnem obdobju).  

V dodatnem obdobju je potrebnos navsti zelenjadnico/e, ki sledijo zelenjadnici iz prvega obdobja. Eni 

zelenjadnici lahko sledi več zelenjadnic. Novo zelenjadnico v dodatnem obdobju lahko dodate s 

klikom na gumb »Dodaj zelenjadnico« , odatranite pa jo z gumbom »Odstrani 

zelenjadnico« . Za vsako zelenjadnico je potrebno vnesti še Površino zelenjadnice, 

Datum setve/sajenja, ali gre za setev ali sajenje in Predviden datum spravila. Število dni prisotnosti 

zelenjadnice se izračuna samodejno. Skupno število dni pa se izračuna ob kliku na povezavo Shrani. 

Rok setve ali sajenja zelenjadnice za drugo obdobje je 30. september 2019. 

Vnesene podatke na podobrazcu shranite s klikom na gumb »Shrani« ali »Zaključi«..  

Če so na podobrazcu napake, se pri zelenjadnici z napako krogec v stolpcu Status obarva rdeče, če na 

podobrazcu ni napak, se krogci obarvajo zeleno. Enako velja tudi celotni podobrazec Uveljavljanje 

podpore za ZL, ki je viden v levem vertikikalnem meniju. 

 

3.6.7 Posebne kulture 

Kadar je nosilec KMGMID-a fizična oseba in v grafičnem urejevalniku na glavnem posevku na poljini, 

ki je velika 1 ar ali več in pripada GERKu z rabo 1100, 1161, 1170, 1180 ali 1150 vpišete eno izmed 

KMRS, ki spadajo med posebne kulture, in blok zaključite, se prikaže nov podobrazec »Posebne 

kulture«. Upoštevajo se samo podatki iz »Glavnega posevka«. 
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Slika 40: Podobrazec Posebne kulture 

Indikator »Posebne kulture se pridelujejo z namenom prodaje na površini manjši od 0,10 ha.« ima  

prevzeto vrednost »?«. Obvezno morate izbrati »Da« ali »Ne«, sicer se proži blokada. 

 

Pod indikatorjema se prikazuje tabela, v katero se zapišejo poljine, ki ustrezajo pogojem posebnih 

kultur. Tabelo morate izpolniti v celiti, sicer se proži blokada. 

Na strani je tudi polje »Skupna površina pod posebnimi kulturami«. V polje se ob shranjevanju 

podobrazca zapiše vsota površin iz stolpca »Navedite površino v arih, na kateri so pogoji za 

obravnavo posebnih kultur izpolnjeni«. 

3.6.8 Zelena komponenta 

Prikazuje se pri KMGMID-ih, ki imajo 10 ha ali več ornih površin. 

Ukrepi zelene komponente so: »Diverzifikacija kmetijskih rastlin«, »Površine z ekološkim pomenom« 

ter »Ohranjanje okoljsko občutljivega travinja«. 

Razdeljena je na podobrazca »Zelena komponenta (Pregled)« in »Zelena komponenta (Pogoji)«. Na 

podobrazcih ni nobene akcije. Namenjena sta izključno prikazovanju podatkov. 
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 Zelena komponenta (Pregled) 

Prikazani so shranjeni podatki. Stran vsebuje tri bloke: »Pregled prijavljenih zemljišč po različnih 

kriterijih«, »Prikaz kmetijskih rastlin« ter »Podrobnosti«. 

 

Slika 41: Podobrazec »Zelena komponenta« (Pregled) 

 

 Zelena komponenta (Pogoj) 

Na vrhu strani se izpisujeta 2 opozorili. Prvo določa izpolnjevanje pogojev za diverzifikacijo kmetijskih 

rastlin, drugo pa izpolnjevanje praks za površine z ekološkim pomenom. 
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Slika 42: Izpis opozoril o izpolnjevanju pogojev Zelene komponente 

 

Stran vsebuje bloka »Diverzifikacija kmetijskih rastlin« in »Površine z ekološkim pomenom«, ki 

vsebujeta informacije o izpolnjevanju pogojev zelene komponente. Blok  »Diverzifikacija kmetijskih 

rastlin« opredeljuje 7 kriterijev, blok »Površine z ekološkim pomenom« pa 6. Na strani je dodana 

legenda. 

 

Slika 43: Podobrazec »Zelena komponenta« (Pogoji) – Diverzifikacija kmetijskih rastlin 

 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :42 od 100 

 

Slika 44: Podobrazec »Zelena komponenta« (Pogoji) – Površine z ekološkim pomenom 

 

Slika 45: Podobrazec »Zelena komponenta« (Pogoji) – Legenda 

 

3.7 Obrazec Način reje - NIZI 
Obrazec »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi 

gnojili z nizkimi izpusti v zrak« se prikaže, če se uveljavlja eno od KOPOP zahtev POZ_NIZI, HML_NIZI, 

TRZ_I_NIZI ali TRZ_II_NIZI in se na KMG redi govedo, prašiče (tekači do 30 kg, prašiči pitanci in 

plemenski prašiči od 30 do 110 kg ali mladi prašiči od 30 do 150 kg) ali kokoši (kokoši nesnice (prireja 

jedilnih jajc), matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitovne piščance) oziroma matične kokoši (prireja 

valilnih jajc za nesnice)). Oznaka pred obrazcem je rumene barve, ker je odprt za vnos. 
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Slika 46: Obrazec »Način reje - Nizi« 

 

Za vsako kategorijo živali se opredelite o pretežnem načinu reje živali na KMG. En izmed indikatorjev 

»sistem z gnojevko« ali »sistem s hlevskim gnojem in gnojnico« mora biti označen z »Da«.  

Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

Obrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred obrazcem 

v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebujejo napak, se krogec obarva zeleno. 

 

3.8 Obrazec Registracija živilskega obrata 
Obrazec se prikaže ob prvem prenosu površin, kadar v RKG za KMGMID obstaja vsaj en blok. Če v RKG 

za KMGMID ne obstajajo bloki, se obrazec ne prikaže.  

Če so izpolnjeni pogoji za vstop v obrazec, je obrazec obvezen za vnos. 
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Podatki se v obeh sklopih samodejno prevzamejo iz Registra živilskih obratov. Podatke je potrebno 
ponovo preveriti in po potrebi popraviti. 

Vrednosti indikatorjev na »DA« ali »NE« spreminjamo s klikom na posamezni indikator. Za olajšan 

vnos je nad vsakim sklopom indikatorjev dodan gumb »Nastavi indikatorje na »Ne«, ki je vedno 

aktiven, kadar je obrazec odprt za urejanje. Ob kliku nanj se pri vseh indikatorjih iz sklopa dodeli 

vrednost »Ne«. Gumb uporabite, kadar želite večino ali vse vrednosti indikatorjev nastaviti na »NE«. 

V tem primeru, se vam bodo na »NE« ponastavili tudi indikatorji, ki že imajo izbrano vrednost »DA«. 

V kolikor želite vrednost indikatorja označiti na »DA«, s klikom na indikator spremenite njegovo 

vrednost v želeno vrednost. 
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Slika 47: Obrazec »Registracija živilskega obrata« 
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3.9 Obrazec Avtohtone in tradicionalne pasme, EK čebelarjenje 
Obrazec »Avtohtone in tradicionalne pasme, EK čebelarjenje« je namenjen vnosu podatkov 
avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (zahtevek GEN_PAS) in ekološkem čebelarjenju. Ni 
obvezni del zbirne vloge, zato je krogec pred obrazcem sive barve. 
 

 
Slika 48: Obrazec Avtohtone in tradicionalne pasme 

V vertikalnem meniju se obrazec prikaže kadar:  

je na obrazcu »KOPOP, EK in PAŠA« vrednost indikatorja »Na kmetijskem gospodarstvu izvajam ukrep 
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)« »DA« in v Programu aktivnosti v sklopu »KOPOP 
operacije/zahteve« izbrana zahteva GEN_PAS. 

in/ali 

je na obrazcu »KOPOP, EK in PAŠA« vrednost indikatorja »Kmetijsko gospodarstvo se vključuje v 
ukrep Ekološko kmetovanje (EK)« »DA« in v Programu aktivnosti indikator »V okviru EK izvajam tudi 
Čebelarjenje« vrednost »Da«.  

 

V polju GVŽ se izračuna podatek glede na vnesene živali na podobrazcih. Podatek se osveži, ko 

podobrazce potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

 

Za vnos živali izbrane vrste pri ustreznih indikatorjih »Govedo«, »Konji«, »Ovce in koze«, »Prašiči in 

perutnina« izberite vrednost »DA« in obrazec shranite. V vertikalnem meniju se prikažejo izbrani 

podobrazci. Krogec pred izbranim podobrazcem je rdeče barve, obrazec je na voljo za vnos. 

Če ima indikator vrednost Ne, 

podobrazci niso kreirani. 

 
Indikator ima vrednost Da, 

podobrazci so kreirani. 

Polje za vpis 

čebeljih družin 
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Če spremenite vrednost kateregakoli indikatorja iz »DA« v »NE« in obrazec shranite, se pojavi 

opozorilo, da se bo podobrazec izbrisal. S klikom na gumb »Potrdi«, se shranjeni podatki izbrišejo. 

 

 
Slika 49: Opozorilo pred brisanjem podobrazca 

 

V polje »Uveljavljam zahtevek za ekološko kmetovanje za naslednje število čebeljih družin«, vpišite 

število čebeljih družin. Polje je aktivno, kadar je v PA izbran indikator »Čebelarjenje« z »DA«. 

 

Število živali na podobrazcih ne sme presegati števila živali na obrazcu Stalež živali po posameznih 

vrstah (Govedo, Konji, Ovce, Koze, Prašiči in Perutnina). Upošteva se samo živali, ki nimajo vpisanega 

datuma izločitve ali datuma nadomestitve. 

 

Če je na katerem od podobrazcev kršitev, se krogec obarva rdeče, celotnega obrazca ni mogoče 

zaključiti. Obrazec lahko zaključite, ko so uspešno zaključeni vsi podobrazci. Pred podobrazci in 

obrazcem je krogec zelene barve.  
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3.9.1 Podobrazec Govedo 

 

Slika 50: Podobrazec Govedo 

V vertikalnem meniju kliknite na podobrazec »Govedo«, kateremu ste na glavnem obrazcu 

predhodno izbrali indikator »Da«. 

 

Za vnos posamezne živali kliknite na gumb »Nov«  . V tabeli se prikaže prazna vrstica, v katero 

vpišete številko živali, šifro pasme goveda izberete iz spustnega seznama. Z izbiro šifre pasme se 

določi tudi koeficient GVŽ. V polju Koda države je privzeta vrednost »SI«, lahko pa ustrezno vrednost 

izberete iz spustnega seznama. 

 

Za vnos več živali kliknite na gumb »Prenos govedi iz CRG« . Prenesejo se živali iz 

Centralnega registra govedi, ki so bile na dan 1. 2. tekočega leta in hkrati na dan vnosa obrazca 

prisotne na KMG. Ob prenosu se napolnijo polja »Koda države«, »Šifra pasme«, »Koeficient GVŽ« in 

»Številka živali«. 

 

Žival, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, lahko izbrišete s klikom na gumb »Izbriši« . 
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3.9.1.1 Vnos goveda po poteku rednega roka 

Po poteku rednega roka za oddajo zbirne vloge, gumb »Prenos govedi iz CRG« ni več aktiven. Možen  

je samo ročni vnos posameznih živali s klikom na gumb »Nov«  .   

3.9.1.2 Vnos izločitev in nadomestitev goveda 

V primeru, da žival, za katero se uveljavlja zahtevek GEN_PAS, zapusti kmetijsko gospodarstvo po 

roku za redno oddajo zbirne vloge, je potrebno agencijo obvestiti o izločitvi živali ter tudi morebitni 

nadomestitvi živali. 

 

Postopek izločitve živali je sledeč: izločeni živali v polje »Datum izločitve« vpišite datum izločitve ter v 

polju »Razlog izločitve« iz spustnega seznama izberite razlog izločitve. 

 

 
Slika 51: Spustni seznam z razlogi izločitve 

Postopek nadomestitve živali je sledeč: nadomeščeno žival je potrebno na obrazec vpisati na novo. 

To storite z gumbom  , vpišite številko nadomeščene živali in v polje »Datum nadomestitve« 

vpišite datum nadomestitve živali. Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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3.9.2 Podobrazec Konji 

 

Slika 52: Podobrazec Konji 

V vertikalnem meniju kliknite na podobrazec »Konji«, kateremu ste na glavnem obrazcu predhodno 

izbrali indikator »Da«. 

 

Za vnos posamezne živali kliknite na gumb »Nov«  . V tabeli se prikaže prazna vrstica, v katero 

vpišete številko živali, šifro pasme konj izberete iz spustnega seznama. Z izbiro šifre pasme se določi 

tudi koeficient GVŽ.  

 

 
Slika 53: Spustni seznam z izbiro šifre konj 
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Za vnos več živali kliknite na gumb »Prenos konj iz CRK« . Prenesejo se živali iz 

Centralnega registra konj, ki so bile na dan 1. 2. tekočega leta in hkrati na dan vnosa obrazca prisotne 

na KMG. Ob prenosu se napolnijo polja »Šifra pasme«, »Koeficient GVŽ« in »Številka živali«. 

 

Žival, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, lahko izbrišete s klikom na gumb Izbriši . 

 

3.9.2.1 Vnos konj po poteku rednega roka 

Po poteku rednega roka za oddajo zbirne vloge, gumb »Prenos konj iz CRK« ni več aktiven. Možen  je 

samo ročni vnos posameznih živali s klikom na gumb »Nov«  .   

 

3.9.2.2 Vnos izločitev in nadomestitev konj 

V primeru, da žival, za katero se uveljavlja zahtevek GEN_PAS, zapusti kmetijsko gospodarstvo po 

roku za redno oddajo zbirne vloge, je potrebno agencijo obvestiti o izločitvi živali ter tudi morebitni  

nadomestitvi živali. 

 

Postopek izločitve živali je sledeč: živali, ki ste jo izločili, v polje »Datum izločitve« vpišite datum 

izločitve ter v polju »Razlog izločitve« iz spustnega seznama izberite razlog izločitve. 

 
Slika 54: Spustni seznam z razlogi izločitve 

Postopek nadomestitve živali je sledeč: nadomeščeno žival je potrebno na obrazec vpisati na novo. 

To storite z gumbom  . Vpišite številko nadomeščene živali in v polje »Datum nadomestitve« 

vpišite datum nadomestitve živali. Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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3.9.3 Podobrazec Ovce in koze 

 

Slika 55: Podobrazec Ovce in koze 

V vertikalnem meniju kliknite na podobrazec »Ovce in koze«, kateremu ste na glavnem obrazcu 

predhodno izbrali indikator »Da«. 

 

Za vnos posamezne živali kliknite na gumb »Nov«  . V tabeli se prikaže prazna vrstica, v katero 

vpišete številko živali, šifro pasme ovce ali koze izberete iz spustnega seznama. Z izbiro šifre pasme se 

določi tudi koeficient GVŽ. V polju Koda države je privzeta vrednost »SI«, lahko pa ustrezno vrednost 

izberete iz spustnega seznama.  

 

 

 
Slika 56: Spustni seznam z izbiro šifre ovac in koz 
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Za vnos več živali kliknite na gumb »Prenos drobnice iz CPZD« .  Prenesejo se živali iz 

Centralne podatkovne zbirke drobnice, ki so na dan vnosa obrazca prisotne na KMG. Ob prenosu se 

napolnijo polja »Koda pasme«, »Šifra pasme«, »Koeficient GVŽ« in »Številka živali«.  

 

Žival, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, lahko izbrišete s klikom na gumb Izbriši . 

 

3.9.3.1 Vnos drobnice po poteku rednega roka 

Po poteku roka za redno oddajo zbirne vloge, gumb »Prenos drobnice iz CPZD« ni več aktiven. Možen 

je samo ročni vnos posameznih živali s klikom na gumb »Nov«  .   

 

3.9.3.2 Vnos izločitev in nadomestitev drobnice 

V primeru, da žival, za katero se uveljavlja zahtevek GEN_PAS, zapusti kmetijsko gospodarstvo po 

roku za redno oddajo zbirne vloge, je potrebno agencijo obvestiti o izločitvi živali ter tudi morebitni  

nadomestitvi živali. 

 

Postopek izločitve živali je sledeč:  živali, ki ste jo izločili, v polje »Datum izločitve« vpišite datum 

izločitve ter v polju »Razlog izločitve« iz spustnega seznama izberite razlog izločitve. 

 

 
Slika 47: Spustni seznam z razlogi izločitve 

Postopek nadomestitve živali je sledeč:  nadomeščeno žival je potrebno na obrazec vpisati na novo. 

To storite z gumbom  . Vpišite številko nadomeščene živali in v polje »Datum nadomestitve« 

vpišite datum nadomestitve živali. Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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3.9.4 Podobrazec Prašiči in perutnina 

 

Slika 58: Podobrazec Prašiči in perutnina 

V vertikalnem meniju kliknite na podobrazec »Prašiči in perutnina«, kateremu ste na glavnem 

obrazcu predhodno izbrali indikator »Da«. 

 

Kliknite na gumb »Nov« . S klikom nanj se doda prazna vrstica na prvo mesto v tabeli. S tem je 

omogočen vnos podatkov o prašičih in perutnini. 

 

Polje »Zaporedna številka« se napolni samodejno. Najkasneje dodana vrstica ima najvišjo številko. 

Šifro pasme prašičev ali perutnine izberete iz spustnega seznama. Z izbiro šifre pasme se določi tudi 

koeficient GVŽ.  
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Slika 59: Spustni seznam z izbiro šifre prašičev in perutnine 

V polje »Število živali« vnesite število živali iste pasme.  

Izbrano vrstico, ki je obarvana sivo, lahko izbrišete s klikom na gumb Izbriši .  

 

Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

Podobrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred 
obrazcem v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 
 
 

3.10 Obrazec Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti 
Obrazec »Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti« je namenjen spremljanju in opozarjanju vlagatelja na 

spremembo lokacije in spremembo obsega izvajanja KOPOP zahtev in ukrepa EK. Poleg tega služi 

predaji obveznosti KOPOP in EK na drugo kmetijsko gospodarstvo.  

Na podlagi podatkov iz obrazca bomo izvajali postopek sledenja obsega obveznosti KOPOP in EK. 

Preden zaključite glavni obrazec »Zmanjšanje KOPOP in EK obveznosti«, morate zaključiti še enega ali 
oba podobrazca. Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. Oba podobrazca morata 
imeti pred nazivom zelen krogec. V kolikor kateri podobrazec vsebuje napake (rdeč krogec) oziroma 
je odprt za urejanje (rumen trikotnik), obrazca ni mogoče zaključiti. 
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3.10.1 Podobrazec lokacijsko zmanjšanje 

Obrazec se v vertikalnem meniju prikaže, kadar aplikacija zazna zmanjšano izvajanje zahtev in 
ukrepov na posameznem GERK-u ali delu GERK-a, na katerem so bile prevzete obveznosti KOPOP 
oziroma EK. To je, kadar na kmetijskem gospodarstvu določene površine, na katerih so bile prevzete 
obveznosti, ni več (npr. zmanjšanje GERK-a zaradi zarasti, predaja površin na drug KMG…), kadar je 
na GERK-u ali delu GERK-a označena šifra KMRS 777 (površina v odstopu) ali šifra 333 (tehnično ali 
drugo sredstvo), kadar je bila na GERK-u ali delu GERK-a trajnega nasada prevzeta obveznost KOPOP 
oz. EK, raba GERK-a pa je DR-1610 (kmetijsko zemljišče v pripravi), 1131 začasni travnik ali 1100 njiva.  

Pri zahtevah iz operacij HAB, MET, STE, VTR se obrazec polni tudi, kadar obveznost KOPOP na teh 
površinah obstaja, zahtevek pa se na njej ne uveljavlja. 

 

 

Slika 60: Obrazec Lokacijsko zmanjšanje 

Za vsako prikazano vrstico v polju »Razlog zmanjšanja KOPOP in EK« iz spustnega seznama izberite 

ustrezno vrednost.  

V primeru izbire razloga »Predal drugemu KMG« je obvezno izpolniti še podatek v polju »KMG_MID 

prejemnika«. V tem primeru je potrebno pridobiti podpis navedenega prevzemnika obveznosti ter 

podpisan obrazec poslati fizično po pošti na naslov Agencije ali elektronsko s pripenjanjem 

skenograma v obrazec »Pojasnilo k ZV«. Dodatni tisk obrazca je opisan v poglavju 3.16.5. 
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V primeru, da noben izmed ponujenih razlogov ni ustrezen izberite razlog »Drugo-vpis pojasnila« ter 

razlog zmanjšanja pojasnite na obrazcu »Pojasnilo k zbirni vlog«, ki je opisan v poglavju 3.15. 

 

3.10.2 Podobrazec numerično zmanjšanje 

Obrazec se v vertikalnem meniju prikaže kadar aplikacija za posamezno zahtevo KOPOP oziroma 

ukrep EK zazna zmanjšanje oziroma povečanje obveznosti, ki je večje od dopustnega, to je 10 %. Pri 

tem se primerjajo vsote uveljavljenih zahtev na zbirni vlogi ter podatek o prevzetih obveznostih, ki jih 

lahko preverite na obrazcu »KOPOP, EK in PAŠA«. 

 

Slika 61: Obrazec Numerično zmanjšanje 

Za vsako prikazano vrstico v polju »Razlog zmanjšanja oz. povečanja« vpišite razlog, zaradi katerega 

je zmanjšanje oziroma povečanje nastalo. To naredite tako, da kliknete gumb . Odpre se 

pojavno okno, v katerega vpišete razlog.  
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Slika 62: Polje za vpis razloga zmanjšanja oziroma povečanja 

POZOR: Vsebina vpisanega pojasnila bo pomembno vplivala na postopek sledenja obveznosti 

KOPOP oziroma EK obveznosti, zato je pomembno, da razlog zmanjšanja oziroma povečanja 

opišete natančno in skladno z razlogom, ki se je v naravi dejansko zgodil. 

3.11 Obrazec Oddaja in prejem živinskih gnojil 

 
Slika 63: Obrazec Oddaja in prejem živinskih gnojil 

Obrazec »Oddaja in prejem živinskih gnojil« je namenjen vlagateljem, ki oddajajo ali prejemajo 
živinska gnojila. Ni obvezni del zbirne vloge, zato je krogec pred obrazcem sive barve. 
 
V vertikalnem meniju se obrazec prikaže, če je tip KMGMID-a kmetija. S klikom na povezavo se odpre 

stran, kjer lahko vnesete štiri vrste dokumentov, ki jih izberete iz spustnega seznama:  

Gumb za oblikovanje 

dokumentov 

Oddana in prejeta količina dušika 
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Oddaja, Odstranitev, Prodaja in Prejem. 

 

 
Slika 64: Spustni seznam z vrsto dokumenta 

V polje pod izbranim dokumentom vpišete KMGMID ali oddajalca, pri prejemu pa izberete 

prejemnika in kliknete na gumb »Dodaj dokument« . 

 

V izdelanih dokumentih z gumbom »Odstrani« , dokument izbrišete.   

 

Iz posameznega dokumenta se na osnovno stran obrazca vrnete s klikom na gumb »Seznam 

dokumentov« . 

Ob uspešnem kreiranju novega dokumenta se napolni tabela na obrazcu. S klikom na povezavo 

»Odpri« , odprete posamezen dokument. Zelen krogec pred povezavo pomeni urejen 

dokument, rdeč krogec pa pomeni, da morate dokument še urediti ali odpraviti napake.  

 

Iz vseh navedenih dokumentov se izračuna skupna oddana in prejeta količina dušika v kg, ki se 

upošteva pri informativnem izračunu obremenitve z dušikom. 

 

3.11.1 Izdelava dokumenta Oddal drugemu kmetijskemu gospodarstvu 

V polje KMGMID prejemnika vpišite KMGMID številko prejemnika gnojil in kliknite na gumb »Dodaj 

dokument« . Odpre se dokument, v katerem se podatki o prejemniku prenesejo iz 

RKG. V tabelo vpišite podatke o oddani količini živinskih gnojil živalske vrste v ustrezno polje. 

Vpišete lahko količino gnojil v m3, z največ enim decimalnim mestom.  

 

Vnešene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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Slika 65: Dokument Oddal drugemu kmetijskemu gospodarstvu 

 

3.11.2 Izdelava dokumenta Odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki 

V polje »Naziv prejemnika« vpišite naziv oz. priimek in ime prejemnika gnojil in kliknite na gumb  

»Dodaj dokument« . Odpre se dokument, v katerega obvezno vpišete davčno številko 

in naslov. KMGMID ni obvezen. 

 

V tabelo vpišite podatke o količini odstranjenih živinskih gnojil v ustrezno rubriko za posamezno vrsto 

živali. Vpišete lahko količino gnojil v m3, z največ enim decimalnim mestom.  

 

Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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Slika 66: Dokument Odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki 

 

 

3.11.3 Izdelava dokumenta Prodal v različnih oblikah na trgu 

V polje »Naziv prejemnika« vpišite naziv oz. priimek in ime prejemnika gnojil in kliknite na gumb  

»Dodaj dokument« . Odpre se dokument, v katerega obvezno vpišete davčno številko 

in naslov. KMGMID ni obvezen  podatek. 

 

V tabelo vpišite podatke o količini prodanih živinskih gnojil v ustrezno rubriko za posamezno vrsto 

živali. Vpišete lahko količino gnojil v m3, z največ enim decimalnim mestom. 

 

Vnešene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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Slika 67: Prodal v različnih oblikah na trgu 

 

3.11.4 Dokument Prejel od bioplinarne 

V polju »Naziv prejemnika« lahko izberete ustrezno bioplinarno izključno iz spustnega seznama. 

Kliknite na gumb »Dodaj dokument« . Odpre se dokument, v katerem so podatki o 
oddajalcu že preneseni.  
 
V tabelo vpišite podatke o količini digestata in/ali komposta v m3 ter količino N v kg/m3, z največ 
enim decimalnim mestom. Delež N iz živinskih gnojil vpišite v obliki %, v celem številu. Izpolnjena 
morajo biti vsa 3 polja v posamezni vrstici. 
 
Vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 
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Slika 68: Dokument Prejem živinskih gnojil 

 

3.12 Obrazec Zapisnik o prigonu 
 
Obrazec »Zapisnik o prigonu« je namenjen vnosu podatkov o uporabnikih planine ali pašnika ter 
popisu živali na paši. Ni obvezni del zbirne vloge, zato je krogec pred obrazcem sive barve. 
 
V vertikalnem meniju se obrazec prikaže ob vstopu, če ima kmetijsko gospodarstvo agrarno skupnost, 

pašno skupnost ali planino v individualni uporabi. 
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Slika 69: Obrazec zapisnik o prigonu  

V polje »ID planine (Naziv planine)« so zapisani vsi ID-ji planin, ki pripadajo nadrejenemu KMG-MIDu. 

 

Za vpis goveda kliknite na gumb »Prenos govedi iz CRG« . Prenesejo se živali iz 

Centralnega registra govedi, ki so bile v letu 2019 kadarkoli prisotne na planini, ki se vnaša. Ob 

prenosu se napolnijo polja »KMGMID«, »Priimek in ime nosilca«, »Kat. Živali«, »Koef. GVŽ«, »Koda 

države«, »Številka živali« in »Datum prigona«. Ta polja so onemogočena za urejanje. Polje »Datum 

odgona« je omogočeno za urejanje, vendar ga pri govedu ni potrebno vpisovati. 

Žival, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, lahko izbrišete s klikom na gumb »Izbriši« . 

 

Gumb »Prenos govedi iz CRG« je aktiven v roku za oddajo obrazca »Zapisnik o prigonu«, to je 

vključno do datuma 01.07.2019. 

Po poteku roka za oddajo obrazca »Zapisnik o prigonu« lahko govedo na obrazec dodajanje le ročno, 

s klikom na  gumb »Nov« .  

 

Za vpis vseh ostalih živali (konji, ovce, koze) kliknite na gumb »Nov« . V tabeli se prikaže nova 

vrstica za vnos. 

V polje »KMGMID« vpišite številko kmetijskega gospodarstva, ki oddaja živali na pašo in pritisnite 

tipko Enter. Ob tem se prenesejo podatki iz RKG v polje »Priimek in ime nosilca«.  

V polje »Kat. živali« vpišite ustrezno kategorijo živali, ki jo izberete iz spustnega seznama s klikom na 

puščico v tem polju. 

Polje «Koef. GVŽ« se ustrezno napolni glede na izbrano kategorijo živali. 
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V polju »Koda države« je privzeta vrednost »SI«, lahko pa ustrezno vrednost izberete iz spustnega 

seznama. 

V polje »Številka živali« vpišite ustrezno številko živali.   

V polje »Datum prigona vpišite ustrezen datum v pravi obliki (dd.mm.llll). Lahko ga izberete iz 

koledarja, ki se odpre s klikom na znak . 

Polje »Datum odgona« je za živali konji, ovce in koze obvezen podatek. V polje vpišite ustrezen 

datum. 

 

 
Slika 70: Izbira datuma iz koledarjaV polju »Trajanje paše« se število dni izračuna samodejno. 

 

V polju »Trajanje paše« se število dni izračuna samodejno. 

 

Posamezno vrstico lahko kopirate tako, da s klikom izberete vrstico, ki se obarva sivo. 

Kliknite na gumb »Kopiraj« , prikaže se okno, kjer izberete želeno število kopiranih vrstic. V 

nove vrstice se kopirajo vsi podatki, razen podatka o številki živali. S klikom na gumb shrani in nato 

osveži, se kopirane vrstice postavijo na zadnje mesto.  

Izbrano vrstico lahko izbrišete s klikom na gumb »Izbriši« . 

 

V polju GVŽ se podatek izračuna samodejno glede na kategorijo živali, ki jo vnašate in ga ni mogoče 

spreminjati. Podatek se osveži, ko vnesene podatke potrdite s klikom na gumb »Shrani«. 

 

Obrazec  zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred 
obrazcem v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 
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3.13 Obrazec Dobrobit živali prašiči 
Obrazec »Dobrobit živali prašiči« je namenjen vlagateljem, ki uveljavljajo vsaj eno zahtevo iz 

operacije Dobrobit živali prašiči. Obrazec ni obvezni del zbirne vloge, zato je krogec pred obrazcem 

obarvan sivo. 

 

Obrazec se ne prikaže, če v Centralnem registru prašičev (v nadaljnjem besedilu CRPš) ni izdelan oz. 

posodobljen Program za dobrobit živali (za leto vlaganja zahtevka) in kmetijsko gospodarstvo nima 

predpisanega števila prašičev določene kategorije.  

 

Aktivnost zahtev na obrazcu je odvisna od Evidence Dobrobit živali prašiči, ki prikazuje podatke iz 

Programa za dobrobit živali iz CPRš.  

 

V vertikalnem meniju se prikazujejo vsi G-MID-i kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje 

upravičenosti. 

Pogoji upravičenosti za vstop v G-MID so naslednji: 

 Pogoj upravičenosti 1: Izdelan oz. posodobljen »Program dobrobiti živali« za leto 2019  

 Pogoj upravičenosti 2: število plemenskih svinj (10 živali) ali število pitancev (50 živali) ali 

število tekačev (50 živali).  

 Obvezno morata biti izpolnjena oba pogoja upravičenosti (Pogoj upravičenosti 1 in Pogoj 

upravičenosti 2), tip kmetijskega gospodarstva pa mora biti kmetija.  

V primeru, da je izpolnjen »Pogoj upravičenosti 1«, ter »Pogoj upravičenosti 2« za število 

plemenskih svinj in mladic, ni pa izpolnjen »Pogoj Upravičenosti 2« glede števila pitancev, se 

obrazec v vertikalnem meniju prikaže, vendar na obrazcu ni mogoče označiti zahtev za 

pitance (blok »Zahtevi za pitance« je neaktiven).  

Zahteva za tekače je aktivna, kadar je poleg »Pogoja upravičenosti 1« izpolnjen tudi »Pogoj 

upravičenosti 2« ali glede števila plemenskih svinj in mladic in ali glede števila tekačev (eno 

ali drugo). 
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Slika 71:  Obrazec Dobrobit živali prašiči 

 

Podobrazec je razdeljen na štiri bloke: 

- Blok »Zahteve za plemenske svinje in mladice«. Blok vsebuje tri zahteve. 

- Blok »Zahtevi za plemenske svinje«. Blok vsebuje dve zahtevi. 

- Blok »Zahteva za tekače«. Blok vsebuje eno zahtevo. 

- Blok »Zahtevi za pitance«. Blok vsebuje dve zahtevi. 
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Slika 72: Podobrazec Dobrobit živali prašiči 

Znotraj posameznega bloka so aktivne tiste zahteve, ki imajo v Evidenci Dobrobit živali prašiči 

vrednost »Da« in izpolnjujejo vstopne pogoje. Pri vseh aktivnih zahtevah je potrebno izbrati vrednost 

»Da« ali »Ne«, v nasprotnem primeru se proži blokada. Aktivne zahteve imajo besedilo temnejše 

obarvano. 

 

Vrednost v polju »Max. št. živali na GMID-u« se samodejno prenese iz Evidence Dobrobit živali prašiči 

in je ni mogoče spreminjati. Pri zahtevah, ki niso aktivne, polje »Max. št. živali na GMID-u« ostaja 

prazno. Obvezno preverite vrednost oz. pravilnost max. števila živali.  

Obrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred obrazcem 
v vertikalnem meniju obarva rdeče, v nasprotnem primeru se krogec obarva zeleno. 
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3.14 Obrazec Dobrobit živali govedo, drobnica 
Obrazec ni obvezni del zbirne vloge. Prikaže se za kmetijska gospodarstva tipa »Kmetija«, kadar je na 

obrazcu »KOPOP, EK in PAŠA« z vrednostjo »Da« označen tretji indikator »Dobrobit živali – Paša«. 

Indikator z »DA« označite, če se bo paša izvajala ali za govedo ali za drobnico ali za obe vrsti živali 

skupaj. 

 
Slika 73: Označitev indikatorja Dobrobit živali - Paša 
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Na obrazcu »Dobrobit živali govedo, drobnica« z »Da« označite tisto vrsto živali, kjer boste izvajali 

zahtevo »Paša« in obrazec shranite. Prikaže se izbrani podobrazec. Krogec pred izbranim 

podobrazcem je rdeče barve, podobrazec je na voljo za vnos. 

 

 

  

 

Slika 74: Obrazec Dobrobit živali govedo, drobnica 

Če spremenite vrednost kateregakoli indikatorja iz »Da« v »Ne« in obrazec shranite, vas aplikacija 

opozori, da se bo podobrazec izbrisal. S klikom na gumb »Potrdi«, se bodo podatki izbrisali. 
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3.14.1 Podobrazec Dobrobit živali govedo 

Podobrazec »Dobrobit živali govedo« je namenjen vlagateljem, ki bodo uveljavljali zahtevo »Paša« za 

operacijo Dobrobit živali - govedo.  

 
                            

Slika 75: Podobrazec Govedo 

Vstopite na podobrazec in označite lokacijo paše živali. Pri vseh treh indikatorjih »Pasem na svojem 
KMG«, »Pasem na planini« in »Pasem na skupnem pašniku« se opredelite, na kateri lokaciji boste 
pašo izvajali z izbiro vrednosti »Da« oziroma »Ne«. Kadar označite, da boste pašo izvajali na planini ali 
skupnem pašniku, morate vnesti tudi GMID planine oziroma GMID skupnega pašnika ter datum 
predvidenega začetka paše.  

To storite tako, da kliknete na gumb »Nov« . S klikom nanj se doda prazna vrstica na prvo 

mesto v tabeli. S tem je omogočen vnos GMID-a Pašnika oz. Planine. 

 
Vpišete GMID planine ali GMID skupnega pašnika in datum predvidenega začetka paše. Obrazec 
obvezno shranite s klikom na gumb »Shrani«. 
 
Če se pri indikatorjih »Pasem na svojem KMG«, »Pasem na planini« in »Pasem na skupnem pašniku« 

ne boste opredelili, vas bo aplikacija ob shranitvi opozorila, da se morate opredeliti glede lokacije 

paše.  
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Slika 76: Označitev kraja paše 

Nadaljujete z vnosom podobrazca Govedi in kliknete na gumb »Prenos govedi iz CRG«. 
 

.  

 
 

Slika 77: Prenos živali iz CRG 

Iz Centralnega registra govedi se prenesejo vse živali, ki so bile en dan pred vnosom obrazca prisotne 
na KMG in so imele urejene podatke v CRG. Ob prenosu se napolnijo polja: »Koda države«, 
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»Identifikacijska številka živali«, »Datum rojstva«, »Spol«, »Koef. GVŽ«. Vrednosti v poljih »Datum 
rojstva«, »Spol« in »Koef. GVŽ« ni mogoče spreminjati. Polje »Koef. GVŽ« se samodejno napolni 
glede na kategorijo in starost živali. 
 
Na podobrazec »Govedo« se prenesejo le tiste živali, ki so v CRG imele urejene podatke glede 
identifikacije in registracije. Žival, ki ima kakršno koli kršitev glede dogodkov identifikacije in 
registracije od 1. januarja 2019 naprej, ne glede na to, katero kmetijsko gospodarstvo je napako 
naredilo, se ne prenese na obrazec. Kršitev se spremlja po živali in ne po kmetijskem gospodarstvu, ki 
žival uveljavlja. Tako žival je možno vpisati ročno, vendar se bo za žival prožilo poslovno pravilo, ki 
ima v nadaljnjih postopkih obračuna posledico, ki pomeni sankcijo. Vlagateljem odsvetujemo vnos 
takih živali. 
 

Živali lahko vnašate tudi preko gumba »Nov« , ki se nahaja nad tabelo z živalmi. S klikom nanj se 

doda nova, prazna vrstica, na prvo mesto v tabeli. S tem je omogočen ročni vnos posameznih živali. 

Svetujemo, da se v času prvega vnosa obrazca (osnovne vloge) poslužujete vnosa živali preko gumba 

»Prenos govedi iz CRG«, ročni vnos živali pa izvajate pri dopolnjevanju zbirne vloge.  

Za prenesene živali je potrebno izpolniti polje »Začetek paše«. Datum, ki ga vpišete, mora biti večji ali 

enak od 1.4. tekočega leta in hkrati enak ali večji od datuma prenosa/vnosa živali na obrazec. V 

primeru, da se datum začetka paše živali v naravi spremeni in je različen od navedenega na obrazcu, 

morate ta datum sporočiti-popraviti z dopolnitvijo vloge, in sicer tako, da na obrazcu za posamezno 

žival popravite datum začetka paše.  

Za hitrejši vnos se poleg gumba »Prenos govedi iz CRG« nahaja gumb »Kopiraj začetek paše«, ki 

omogoča prevzem datuma iz prve vrstice v tabeli živali.   

Po vpisu datuma »Začetek paše« in ob pritisku tipke »Enter« ali ob zapustitvi polja »Začetek paše«, se 
polje »Predviden konec paše« samodejno izpolni. Vpiše se datum, ki ustreza Začetku paše + 120 dni. 
Ročni vnos je onemogočen. Polje je informativno in seznanja, kdaj se konča 120 dnevno obdobje 
obvezne paše. 

 

Vrednost v polju »GVŽ Govedo DŽ« se ob vsakem shranjevanju ali zaključevanju GVŽ samodejno 

izračuna in posodobi. Polja ni mogoče popravljati. 

Žival, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, izbrišete s klikom na gumb Izbriši .  

V kolikor želite izbrisati več vrstic se s kurzorjem postavite na prvo vrstico, ki jo želite izbrisati, na 

tipkovnici pritisnete gumb Ctrl in nato z miško kliknete v vsako vrstico, ki jo želite izbrisati (s tem 

postopkom imate označene vrstice za izbris), nato živali izbrišete s klikom na gumb Izbriši . 
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Na koncu vnosa podatke še enkrat shranite. Podobrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. 
Zaključiti morate še obrazec »Dobrobit živali govedo, drobnica«. Če obrazec vsebuje napake, se 
krogec pred obrazcem v vertikalnem meniju obarva rdeče, v nasprotnem primeru se krogec obarva 
zeleno. 
 

3.14.1.1 Izpis območij, kjer je paša prepovedana oz. omejena 

 
V kolikor celoten GERK ali del GERK-a leži v enem izmed območij, kjer je paša ali prepovedana ali 

omejena (DZ_prepoved_pase, DZ_omejitev_pase_HAB, DZ_omejitev_pase_MET), se ti izpišejo na 

koncu podobrazca v tabele »Območje kjer je paša prepovedana ali omejena«. 

Podatki se prikažejo le, če je predhodno zaključen »Geoprostorski obrazec«. V primeru, da 

»Geoprostorski obrazec« pred vnosom podobrazca »Govedo« ni bil zaključen, se podatki o prepovedi 

paše na podobrazcu Govedo ne izpišejo. Ko se »Geoprostorski obrazec« naknadno zaključi in izvede 

osveževanje območij, kjer je paša prepovedana ali omejena, se v primeru novega ali pa 

posodobljenega zapisa status obrazca »Dobrobit živali govedo, drobnica« in podobrazca »Govedo« 

nastavita na »VNOS«. S tem vas aplikacija opozori, da se podobrazec »Govedo« ponovno pregleda in 

zaključi, hkrati pa služi kot obvestilo vlagatelju o GERK-ih, kjer je paša prepovedana oz. omejena. 

Informacijo o tem v katero določeno območje omejitve oz.prepovedi paše spada GERK, lahko 
poiščete na spletnem pregledovalniku (GERK/RABA – http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) ali na 
Geoprostorske obrazcu v Grafični aplikaciji preko  zavihka Seznam slojev, kjer izberete sloje glede 
prepovedi paše. 
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Slika 78: Izpis območij, kjer je paša omejena ali prepovedana 

3.14.1.2 Vnos goveda po poteku rednega roka 

Po poteku rednega roka za oddajo ZV gumb »Prenos govedi iz CRG« ni več aktiven. Aktiven ostane 

samo gumb »Nov« . S klikom nanj se doda nova, prazna vrstica, na prvo mesto v tabeli. S tem je 

omogočen ročni vnos posameznih živali. 

 

V polju »Koda države« je privzeta vrednost »SI«, v kolikor je koda države drugačna od prevzete 

vrednosti, le to vpišite ročno. Po vpisu številke živali (in ob pritisku tipke »Enter« ali pa zapustitvi 

polja »Številka živali«), se datum rojstva, spol in koeficient GVŽ prenesejo iz CRG. Vpišete lahko le 

živali, ki v CRG obstajajo na KMG in imajo urejene podatke. Vpišete še datum začetka paše, podatke 

shranite in podobrazec zaključite. 

 

Po poteku materialnega roka lahko na podobrazcu samo spreminjate naslednja polja: 

 Predviden začetek paše  (stolpca v sklopu »Pasem na planini« in »Pasem na skupnem 
pašniku«), 

 Datum začetka paše - v tabeli živali 

 Brišete vrstice. 

Vsa ostala polja na podobrazcu so onemogočena za urejanje.  
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3.14.2 Podobrazec Dobrobit živali drobnica 

Podobrazec »Dobrobit živali drobnica« je namenjen vlagateljem, ki bodo uveljavljali zahtevo »Paša« 

za operacijo Dobrobit živali drobnica.  

Na začetku obrazca se vlagateljem izpiše obvestilo v katero območje je razvrščeno kmetijsko 

gospodarstvo glede števila dni neprekinjene paše. Vlagatelj mora za živali izvajati ali 210 dni paše ali 

180 dni paše. 

 

 
                            

Slika 79: Podobrazec drobnica 

Na podobrazcu označite lokacijo paše živali. Pri vseh treh indikatorjih »Pasem na svojem KMG«, 

»Pasem na planini« in »Pasem na skupnem pašniku« se opredelite, na kateri lokaciji boste pašo 

izvajali z izbiro vrednosti »Da« oziroma »Ne«. Če se pri indikatorjih »Pasem na svojem KMG«, »Pasem 
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na KMG planina« in »Pasem na KMG skupni pašnik« ne boste opredelili, vas bo aplikacija ob shranitvi 

opozorila, da se morate opredeliti glede lokacije paše.  

 

 
 

Slika 80:Označitev kraja paše drobnice 

Kadar označite, da boste pašo izvajali na planini ali skupniem pašniku, morate navesti tudi GMID 
planine oziroma GMID skupnega pašnika ter datum predvidenega začetka paše.  

S klikom gumb »Nov« se doda prazna vrstica na prvo mesto v tabeli. S tem je omogočen vnos 

GMID-a Pašnika oz. Planine. Obrazec obvezno shranite s klikom na gumb »Shrani«. 

 

Vnos živali na podobrazec Drobnica izvedete tako, da kliknete na gumb »Nov« , ki se nahaja nad 
tabelo z živalmi. Prikaže se prazna vrstica, v katero vpišete »Skupno število živali« določene vrste 
(ovce oz. koze). Nadaljujete z izbiro ustrezne vrednosti »Kategorije drobnice« (OVCE oz. KOZE), 
katero izberete preko izpustnega seznama. 
 
Polje  »Št. živali s spremnim listom« izpolnite le v primeru, ko uveljavljate večje število živali 
posamezne vrste, kot ste jih prijavili na obrazec »Stalež živali« na dan 1. februar 2019. Vpišete tiste 
živali, ki so na KMG prišle med 2. februarjem 2019 in datumom vnosa zahtevka, ter izpolnjujejo 
predpisane pogoje. 
Kadar uveljavljate enako ali manjše število živali posamezne vrste drobnice, kot ste jih prijavili na 
obrazec »Stalež živali« na dan 1. februar 2019 polje »Št. živali s spremnim listom« in polje »Številka 

spremnega lista« ne izpolnjujete. 
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V polje »Številka spremnega lista« vpišite podatek o številki spremnega lista. Vnesete lahko poljubno 

število spremnih listov, tako, da jih ločite z vejico. 

Skupno število ovnov in ovc oziroma kozlov in koz na zahtevku ne sme presegati vsote števila živali 
posamezne vrste, prijavljenega v CRD in števila živali posamezne vrste, ki je na kmetijsko 
gospodarstvo prišlo od vključno 2. februarja 2019 do datuma vnosa zahtevka (število živali s 
spremnim listom). V kolikor boste presegli prej omenjeno skupno število živali, vas bo aplikacija 
opozorila, da podatke uskladite.  
 

V  polje »Začetek paše« vpišete datum, ki mora biti večji ali enak od 15.3. tekočega leta in hkrati enak 

ali večji od datuma vnosa živali na podobrazec. V primeru, da se datum začetka paše živali v naravi 

spremeni in je različen od navedenega na obrazcu, morate ta datum sporočiti z dopolnitvijo vloge, in 

sicer tako, da na obrazcu za posamezno vrsto živali popravite datum začetka paše.  

Po vpisu datuma v polje »Začetek paše« in ob pritisku tipke »Enter« ali ob zapustitvi polja »Začetek 
paše«, se polje »Predviden konec paše« samodejno izpolni. Vpiše se datum, ki ustreza Začetku paše + 
210 dni pri tistih vlagateljih, ki KMG ni razvrščeno v območje s krajšo vegetacijsko dobo oz. se vpiše 
datum, ki ustreza Začetku paše + 180 dni pri tistih vlagateljih, ki KMG je razvrščeno v območje s 
krajšo vegetacijsko dobo. Ročni vnos je onemogočen. Polje je informativno in seznanja, kdaj se konča 
210 oz. 180 dnevno obdobje obvezne paše. 

Vlagatelj lahko zaradi različnega datuma začetka paše isto kategorijo drobnice vnese večkrat, zato je 

mogoče, da je v več različnih vrsticah navedena enaka kategorija. 

Vrednost v polju »GVŽ Drobnica DŽ« se ob vsakem shranjevanju ali zaključevanju GVŽ samodejno 

izračuna in posodobi. Polja ni mogoče popravljati. 

Vrsto živali, za katero ne želite uveljavljati zahtevka, izbrišete s klikom na gumb Izbriši . 

 

Na koncu podatke še enkrat shranite. Podobrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Zaključiti 
morate še obrazec »Dobrobit živali govedo, drobnica«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred 
obrazcem obarva rdeče, v nasprotnem primeru se krogec obarva zeleno. 
 
Po končnem roku za drobnico (po 3.5.2019)  lahko na podobrazcu spreminjate naslednja polja: 

 Indikator »Pasem na svojem KMG« 

 Indikator »Pasem na planini« 

 Indikator »Pasem na skupnem pašniku« 

 Gumb »Nov« v tabeli »Pasem na planini« 
o Posledično tudi »GMID« (stolpec v tabeli »Pasem na planini«) 

 Gumb »Nov« v tabeli »Pasem na skupnem pašniku« 
o Posledično tudi »GMID« (stolpec v tabeli »Pasem na planini«) 

 Gumb »Izbriši« v tabeli »Pasem na planini« 

 Gumb »Izbriši« v tabeli »Pasem na skupnem pašniku« 
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 Predviden začetek paše  (stolpca v sklopu »Pasem na planini« in »Pasem na skupnem 
pašniku«), 

 Skupno število živali (samo zmanjšuje število), 

 Kategorija drobnice, 

 Št. živali s spremnim listom, 

 Številka spremnega lista, 

 Datum začetka paše_v tabeli živali 

 Brišete vrstice. 

Po poteku končnega roka za drobnico lahko vrednost v polju »Skupno število živali« le zmanjšuje. 
Novih vrstic-zahtevkov ne morete dodajati. V polje »Datum začetka paše« v tabeli živali ne morete 
vpisati kasnejšega datuma od 3.5.2019 pri tistih kmetijskih gospodarstvih, ki niso razvrščena v 
območje s krajšo vegetacijsko dobo. oz. se v polje »Datum začetka paše« v tabeli živali ne morete 
vpisati kasnejšega datuma od 4.6.2019 pri tistih kmetijskih gospodarstvih, ki so razvrščena v območje 
s krajšo vegetacijsko dobo. Ročni vnos je onemogočen. 

 

3.14.2.1 Izpis območij, kjer je paša prepovedana oz. omejena 

 
V kolikor celoten GERK ali del GERK-a leži v enem izmed območij, kjer je paša ali prepovedana ali 

omejena (DZ_prepoved_pase, DZ_omejitev_pase_HAB, DZ_omejitev_pase_MET), se ti izpišejo na 

koncu podobrazca v tabele »Območje kjer je paša prepovedana ali omejena«. 

 
Podatki se prikažejo le, če je predhodno zaključen »Geoprostorski obrazec«. V primeru, da 

»Geoprostorski obrazec« pred vnosom podobrazca »Podobrazca Drobnica« ni bil zaključen, se 

podatki o prepovedi paše na podobrazcu »Drobnica« ne izpišejo. Ko se »Geoprostorski obrazec« 

naknadno zaključi in izvede osveževanje območij, kjer je paša prepovedana ali omejena, se v primeru 

novega ali pa posodobljenega zapisa status obrazca »Dobrobit živali govedo, drobnica« in 
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podobrazca »Drobnica« nastavi na »VNOS«. S tem vas aplikacija opozori, da se podobrazec 

»Drobnica« ponovno pregleda in zaključi, hkrati pa služi kot obvestilo vlagatelju o GERK-ih, kjer je 

paša prepovedana oz. omejena. 

Informacijo o tem v katero območje omejitve oz.prepovedi paše spada GERK, lahko poiščete na 
spletnem pregledovalniku (GERK/RABA – http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) ali na Geoprostorske 
obrazcu v Grafični aplikaciji preko  zavihka Seznam slojev, kjer izberete sloje glede prepovedi paše. 

 

 

3.15 Obrazec Pojasnilo k zbirni vlogi 
Obrazec »Pojasnilo k zbirni vlogi« je namenjen vpisu spremnega dopisa k zbirni vlogi. Ni obvezni del 
zbirne vloge, zato je krogec pred obrazcem sive barve. V vertikalnem meniju se obrazec prikaže za vse 
tipe KMG. 
 

 
Slika 81: Obrazec Pojasnilo k zbirni vlogi 

S klikom na povezavo se odpre stran, kjer lahko iz spustnega seznama izberete rubriko in kliknite na 

gumb »Dodaj rubriko«  . 
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Slika 82: Rubrike v spustnem seznamu 

V tabeli se prikaže izbrana rubrika. S klikom na gumb »Tekst pojasnila« se odpre okno, v katerega 

vpišete besedilo in potrdite s klikom na gumb »V redu«. Pred dodajanjem priloge je potrebno izbrano 

rubriko najprej potrditi z gumbom »Shrani«. 

 

Priloge lahko dodate s klikom na gumb »Dodaj prilogo«, v formatu PDF, JPG, PNG. Indikator v stolpcu 

»Dodana priloga« dobi vrednost »Da«.  S klikom na gumb »Izbriši«, izbrišete celotno rubriko, 

vključno z vsemi prilogami. V pojavnem oknu ponovno potrdite izbris rubrike. 

 

 
Slika 83: Izbris rubrike 

Priloga se prikaže v tabeli Priloge k pojasnilu. S klikom na gumb »Izbriši« v tej tabeli, izbrišete samo 

prilogo. 

 

Obrazec zaključite s klikom na gumb »Zaključi«. Če obrazec vsebuje napake, se krogec pred obrazcem 
v vertikalnem meniju obarva rdeče, če pa ne vsebuje napak, se krogec obarva zeleno. 
  
Če so bile priloge že oddane z oddajo zbirne vloge, jih v dopolnitvi ni mogoče izbrisati.  
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3.16 Standardni pregled vloge 
Stran je namenjena pregledu in izboru vnesenih podatkov v zbirni vlogi in ni predmet oddaje zbirne 
vloge. Pregledujete lahko število praijavljenih plačilnih pravic na podobrazcu Izplačilo plačilnih pravic, 
vsoto površin po rabah na glavnem posevku, vsoto površin po šifrah kmetijskih rastlin na glavnem 
posevku, vsoto površin po zahtevkih na glavnem posevku in seznam kršitev po obrazcih. 
V vertikalnem meniju kliknite na povezavo Standardni pregled vloge. Stran je vedno prikazana za vse 

vloge, ne glede na status vloge. Na strani lahko podatke osvežujete ali jih izvozite   v 

Excelov dokument. Poizvedujete  lahko glede na trenutno vpisane podatke. Vse podatke na strani 
lahko označite in kopirate.  
V vrstici se skupna vsota prikazuje glede na podatke, ki ste jih izbrali.  
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Slika 84: stran Standardni pregled vloge 
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3.17 Izbirni pregled vloge 
Stran je namenjena pregledu vnešenih podatkov o staležu živali in površinah na zbirni vlogi in ni 
predmet oddaje zbirne vloge. 
V vertikalnem meniju kliknite na povezavo Izbirni pregled vloge. Stran je vedno prikazana za vse 

vloge, ne glede na status vloge. Na strani lahko podatke osvežujete ali jih izvozite   v 

Excelov dokument. Poizvedujete  lahko glede na trenutno vpisane podatke. Vse podatke na strani 
lahko označite in kopirate.  
V vrstici se skupna vsota prikazuje glede na podatke, ki ste jih izbrali. 
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Slika 85: Stran Izbirni pregled vloge 
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V tabeli Stalež živali so prikazane samo živali, ki imajo na obrazcu Stalež živali vpisan kakšen podatek. 

Nad tabelo sta prikazana informativna podatka o obtežbi (GVŽ/ha) in obremenitvi z dušikom 

(kg/N/ha). Pri zadnjem so upoštevane tudi vrednosti oddaje oziroma prejema živinskih gnojil iz 

obrazcev Oddaja in prejem živinskih gnojil. 

 

V tabeli Pregled kategorij na obrazcu Avtohtone in tradicionalne pasme so prikazane živali iz obrazca 

Avtohtone in tradicionalne pasme. 

 

V tabeli Mejice so prikazane mejice s prijavljeno dolžino iz obrazca obrazca Glavni posevek iz zavihka 

Mejice. Pod tabelo je prikazana dolžina vseh prijavljenih mejic. 

 

Za prikaz podatkov v tabeli Površine določite parametre za poizvedbo.  

Poizvedujete lahko po tipu posevka, vrsti rabe, KMRS, zahtevku, bloku in GERK-PID-u. Parametre 

izbirate iz spustnih seznamov. Izbira »Zahtevek ni vpisan« prikaže vse poljine, kjer se zahtevki 

uveljavljajo. V tem primeru vsota vseh površin ne prikazuje KMRS 000, 333 in 777. Izbira »Brez 

zahtevka« prikaže poljine, ki nimajo uveljavljenega nobenega zahtevka; torej KMRS 000, 333 in 777. 

Izbira zahtevka izpiše vse poljine z uveljavljenim tem zahtevkom. Za prikaz kliknite na gumb »Prikaži« 

. 

 

3.18 Stran Pregled oddanih dokumentov 
Stran je namenjena pregledu uspešno oddanih dokumentov.  

 

V vertikalnem meniju kliknite na povezavo Pregled oddanih dokumentov. Stran je vedno prikazana za 

vse vloge, ne glede na status vloge. Na strani lahko podatke osvežujete . 
 

Poizvedujete  lahko glede na trenutno vpisane podatke.  
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Slika 86: Obrazec Pregled oddanih dokumentov 

Za vsak dokument se v vrstici zapiše datum oddaje, uporabnik, ki je oddal dokument, tip uporabnika, 

število strani, ki jih vsebuje oddani dokument, leto oddaje dokumenta in ID zapis v e-hrambi.  

Zadnji oddani dokument se zapiše v prvo vrstico.  

Za vsak oddan dokument se v tabeli »Odpri datoteke iz izbrane vrstice« prikažejo dokumenti, ki jih 

izbrana oddaja vsebuje. Gumb »Odpri« prikaže dokument v PDF formatu in ga lahko natisnete. 

3.18.1 Dokument zbirne vloge 

Ob prvi oddaji se dokument oblikuje kot celovit dokument. Pri kasnejših dopolnitvah dokument  

sestavljajo samo obrazci, ki so bili predmet spremembe, razen osnovnih podatkov.  

V levem zgornjem kotu je v okvirčku informacija o podpisanemu dokumentu. 
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Slika 87: Dokument Zbirna vloga 

 

3.18.2 Pooblastilo svetovalcu 

Kadar zbirno vlogo oddaja pooblaščena oseba s certifikatom, se izdela dokument, ki pooblašča  

to osebo, da lahko odda samo zadevni dokument. Za vsako dopolnitev se izdela novo pooblastilo. 

Dokument je namenjen interni uporabi in se ne oddaja. 

Informacija o podpisu 
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Slika 88: Dokument Pooblastilo svetovalcu 

3.18.3 Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka 

Vloga se kreira kot dodaten dokument ob oddaji zbirne vloge, v kolikor imate vpisano šifro KMRS 027, 

031 ali 831.  Obrazec natisnete in ga ročno posredujete na MKGP. 
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Slika 89: Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka 

3.18.4 Uveljavljanje podpore za zelenjadnice 

Kadar se na zbirni vlogi uveljavlja podpora za zelenjadnice, se ob odaji zbirne vloge generira dodatni 

dokument Uveljavljanje podpore za zelenjadnice. Dokument natisnete za vlagatelja. Dokument naj 

vlagatelj doma hrani kot evidenco. 
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Slika 90: Dokument Uveljavljanje podpore za zelenjadnice 

 

3.18.5 Oddaja in prejem živinskih gnojil 

Ob oddaji zbirne vloge se za vrsti dokumenta »Oddal drugemu kmetijskemu gospodarstvu« in 

»Odstranil v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki« oblikuje dodaten obrazec, ki ga natisnete. 

Podpisane obrazce s strani prevzemnikov živinskih gnojil posredujte na ARSKTRP, najpozneje do 

15.12.2019 

 



 

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA 

Dunajska 160, Ljubljana 

tel.: 01 580 77 92, telefaks: 01 478 92 94 

 

Pripravili: J. Škofljanec-Mihalič,                                           Pregledala:  A. Ivačič,                                                                 Odobril: N. Celec 
                  E. Žugman,                                                                                    A. Irgolič 
                  T. Arko 
                   
                   
                                                                  
                                            

 

Št. dokumenta : 

SPIS št.   : 

Verzija   :1.0 

Veljaven od  :25.2.2019   

Stran   :92 od 100 

 

Slika 91: Dokument Oddaja in prejem živinskih gnojil (dodatni tisk) 

 

3.18.6 Prenos površin vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK 

V primeru, da je na obrazcu »Lokacijsko zmanjšanje« v polju »Razlog zmanjšanja KOPOP in EK« 

izbrana vrednost »Predal drugem KMG-MID-u«, je potrebno obrazec na strani »Pregled oddanih 

dokumentov« natisniti. Prevzemnik KOPOP oziroma EK obveznosti mora prevzem obveznosti potrdi s 

podpisom. Obrazec nato pošljite na naslov agencije.  
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Slika 92: Dokument prenos površin vključenih v ukrep KOPOP in/ali EK (dodatni tisk) 

 

4 ZAKLJUČEVANJE IN ODDAJA VLOGE 
Gumb za zaključitev vloge se nahaja na obrazcu »Osnovni podatki«. Ob kliku na gumb se 

izvedejo vse preveritve na vseh obrazcih. 

 

Obvezen  podpis prevzemnika 
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Slika 93: Gumba za zaključitev in oddajo vloge 

V primeru, da vloga vsebuje blokade, se ob kliku na gumb »Zaključi ZV« v pojavnem oknu prikaže 
informacija, da vloge ne morete zaključiti. 
 

 
 

Slika 94: Vloga ob oddaji vsebuje napake 

V primeru, da vloga vsebuje blokade ( ), zaključevanje vloge ne bo mogoče. Napake najprej 

odpravite. 

V primeru, da vloga vsebuje le poslovna pravila, se ob kliku na gumb »Zaključi ZV«, v pojavnem oknu 

izpišejo poslovna pravila ( ). Kljub temu lahko vlogo zaključite s klikom na gumb »Zaključi« v 

pojavnem oknu. Vloga dobi status PRIPRAVLJENA, gumb pa postane neaktiven.  

 

Aktivna postaneta gumba »Oddaj ZV« in »Dopolni ZV«. 

 

S klikom na gumb »Oddaj ZV« se odpre stran z izjavami. Za nadaljevanje oddaje ZV se pri  

1. Izjavi pooblaščenca pri indikatorju opredelite z Da.  

Gumb za 
zaključitev vloge Gumb za oddajo  

vloge 
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2. Zgoraj levo potrdite izjavo s klikom na povezavo »Strinjam se z navedenimi izjavami«. 

 

 
Slika 95: Potrjevanje izjav ob oddaji vloge     

Kadar ima vloga predhodno izdelan Program aktivnosti, se odpre dokument programa aktivnosti, ki 

ga preglejte. S klikom na gumb »Naprej«  potrdite dokument PA, prikaže se dokument zbirne 

vloge, ki ga ravno tako preglejte.  

 

2. Povezava  za  nadaljevanje 

postopka zaključitve ZV 

1. Izberite Da za nadaljevanje  
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Slika 96: Dokument PA 

 

Če se z vnesenimi podatki strinjate, s klikom na gumb »Podpiši« , podpišete zbirno vlogo.  
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Slika 97: Dokument ZV 

S klikom na gumb »Prekliči« , vloge ne boste oddali, preusmerjeni boste na obrazec 

»Osnovni podatki«. 

S klikom na povezavo Prenesi PDF , se dokument prikaže v PDF obliki.  

Če se z vnesenimi podatki strinjate, s klikom na gumb »Podpiši« , podpišete zbirno vlogo.  

 

 

Iz pojavnega okna izberite certifikat in kliknite OK. 
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Slika 98: Izbira certifikata 

V naslednjem pojavnem oknu potrdite podpisovanje. 

 
Slika 99: Podpis zbirne vloge 

Po uspešnem podpisu se prikaže stran uspešno oddanih dokumentov. Vloga dobi končni status. S tem 

je postopek oddaje zbirne vloge zaključen. S klikom na gumb »Pregled oddanih dokumentov« ste 

preusmerjeni na stran, kjer lahko pregledujete oddane dokumente in jih natisnete.  

 

 
Slika 100: Zbirna vloga je oddana 

 

 

 

 

Povezava na stran Pregled 

oddanih dokumentov 
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5 REGISTRI, ŠIFRANTI, EVIDENCE 
Na vstopni strani aplikacije je povezava z registri, evidencami in šifranti mogoča preko modula za 

upravljanje z registri, evidencami in šifranti (samostojni vlagatelji nimate tega dostopa). 

Znotraj vloge izbranega KMGMID-a  je povezava do registrov in evidenc, ki vsebujejo zapise za izbrani 

KMGMID ter do šifrantov.  

5.1 Povezava do vseh splošnih registrov, evidenc in šifrantov  

Kliknite na povezavo , odpre se stran, v kateri lahko pregledujete podatke. 

Prikazani so vsi registri, evidence in šifranti za vse KMGMID-e. 

Na strani lahko podatke osvežujete  ali jih izvozite   v Excelov dokument.  
 
Po zapisih pregledujete tako, da v ustrezno polje v iskalni vrstici vpišete iskani podatek in potrdite s 

tipko Enter. Če želite vpisati samo del zapisa, manjkajoči del nadomestite s %. V iskalni vrstici lahko z 

gumbom radirka , podatke izbrišete.   

 

 
Slika 101: Splošni registri, evidence in šifranti - dostop preko modula 

 

5.2 Povezava do registrov, evidenc in šifrantov znotraj vloge 

Kliknite na povezavo  , odpre se stran, v kateri lahko pregledujete podatke. 
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Registri in evidence so prikazani za vlogo, ki jo trenutno vnašate in vsebujejo samo tiste podatke, ki 

jih ima izbrani KMGMID v registru in evidencah. Prikazani so registri trajnih nasadov in register OMD, 

registri CRG, konj in CPZD se ne prikazujejo. 

V šifrantih lahko najdete: Šifrant rab za zahtevo, Šifrant kmetijskih rastlin, šifrant zelenjadnic ter 

Povezovalna tabela med šifrantoma diverzifikacijskih skupin in KMRS. 

Na strani lahko podatke osvežujete  ali jih izvozite   v Excelov dokument.  
 
Po zapisih pregledujete tako, da v ustrezno polje v iskalni vrstici vpišete iskani podatek in potrdite s 

tipko Enter. Če želite vpisati samo del zapisa, vpišete iskalni niz med dvema %. V iskalni vrstici  lahko z 

gumbom radirka , podatke izbrišete. 

 

 
Slika 102: Registri, evidence in šifranti v vlogi 
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