
SVETOVANJE 

Uredite GERK-e in prenos plačilnih pravic 

Leto 2021 se približuje h koncu, zato je pravi čas, da si na kmetijskih gospodarstvih vzamete 
čas za ureditev dokumentacije, ki jo bomo rabili pri vnosu zbirne vloge.  

Jana Vrhovnik, KGZS 

jana.vrhovnik@kgzs.si 

Vsem vlagateljem priporočamo, da v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverite 
pravilnost vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. Vsi, ki imate dostop do spleta, 
lahko to naredite doma preko spletnega pregledovalnika 
(http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/). Dostop do vaših podatkov je mogoč z vpisom vaše 
KMG-MID številke. V rubriki »Seznam napak na KMG« (levo spodaj) se po uskladitvi 
podatkov z vsemi relevantnimi evidencami po 20. januarju 2022 izpišejo vse napake, ki 
so ugotovljene v RKG. Ne glede na izpis napak pa lahko že sedaj preverite svoje GERK-e. Če 
dostopa do spleta nimate doma, lahko svoje GERK-e preverite tudi pri sorodnikih, sosedih …, 
lahko pa za pregled GERK-ov zaprosite tudi po predhodni najavi na upravni enoti, kjer boste 
GERK-e po potrebi tudi dopolnili oziroma na novo uredili. 

Pri pregledu bodite pozorni, da so na posnetkih meje vaših GERK-ov pravilno izrisane glede 
na dejansko stanje v naravi. Urediti je potrebno vse spremembe dejanske rabe na GERK-ih 
(njiva, travnik, trajni nasad …) ter iz njih izločiti ceste, dvorišča, jarke, razna nasutja 
gradbenega ali kakšnega drugačnega materiala, na novo zgrajene objekte, zaraščene 
površine ipd., odjaviti zemljišča, ki jih ne uporabljate več, prijaviti nova zemljišča, ki jih 
uporabljate, ter odpraviti vse preostale nepravilnosti na GERK-ih, na katere vas bodo 
opozorili na upravnih enotah. 

Vris GERK-a na neupravičeni površini na podlagi izjave, da se tam pasejo živali, ni upravičen! 
Kadar so površine preveč poraščene z drevjem in grmovjem ali pa imajo prenizko pokrovnost 
travinja, jih ne smemo vrisati kot GERK (npr. gozd, zemljišča v zaraščanju, skalnate površine, 
izkrčene površine, na katerih še ni vzpostavljena ustrezna pokrovnost travinja). Posebej 
opozarjamo, da na zemljišča, kjer čiščenje zemljišča še poteka in še ni vzpostavljena 
kmetijska raba, ne vrisujete GERK zemljišče v pripravi. Ta vrsta GERK-a je namenjena le 
zemljišču, ki bo v rastni sezoni že zasejano s travo ali drugo kmetijsko rastlino. 

Od junija 2021 je Agencija objavila podatke o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 
2021 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja. 

V skladu z 21. členom Uredbe o shemah neposrednih plačil so na osnovi prijave površin v 
zbirni vlogi za leto 2021 nekatere površine GERK-ov z letom 2021 pridobile status OOTT. To 
pomeni, da jih nosilci ne smejo preorati ali spremeniti v drugo kmetijsko ali nekmetijsko 
rabo. V nasprotnem primeru bodo obravnavani kot kršitelji zelene komponente za kmetijsko 
prakso "Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja". 
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Nosilec kmetijskega gospodarstva podatke o teh površinah pridobi z vpisom KMG-MID 
številke na povezavi: http://pregled.arsktrp.gov.si/oott_2021.php  

Ureditev GREK-ov pa vsekakor morate urediti en dan pred vnosom zbirne vloge. 

 

Prenos plačilnih pravic 

V minulem letu je bil ukinjen samodejni prenos plačilnih pravic ob spremembi nosilca 
kmetije med člani kmetije. Prenos plačilnih pravic, za katere bo prevzemnik uveljavljal 
osnovno plačilo za leto 2022, je mogoč le preko oddane Vloge za prenos plačilnih pravic 
najkasneje do 28. februarja 2022.  

Nosilec KMG, ki poseduje in želi prenesti plačilne pravice, mora izpolnjeno Vlogo za prenos 
plačilnih pravic v fizični obliki poslati na Agencijo s podpisom prenosnika in prevzemnika. 
Samo vlogo lahko izpolni fizično ali elektronsko. Če se odloči za elektronsko izpolnjevanje oz. 
vnos, je to možno preko spletne aplikacije pri kmetijskem svetovalcu. 

Pozivamo nosilce KMG, ki imate zaradi zmanjšanja kmetijskih površin na razpolago presežek 
plačilnih pravic, da le-te ponudite na trgu tistim vlagateljem, ki bi jih z obdelavo svojih 
zemljišč lahko izkoristili.  

Prav tako predlagamo nosilcem KMG, ki potrebujete dodatne plačilne pravice, da se zanje 
pozanimate pri sosedih, sorodnikih ali jih poiščete preko oglasov in jih pravočasno prenesete 
na svoje kmetijsko gospodarstvo.  

Posebej bodite pozorni prevzemniki plačilnih pravic na datum poteka zakupa. Če se vam 
zakup izteče pred 31. majem 2022, morate zakup podaljšati, sicer koriščenje teh plačilnih 
pravic za leto 2022 ne bo upravičeno. 

 

http://pregled.arsktrp.gov.si/oott_2021.php

