Pomembni roki za oddajo zbirne vloge in izvedbo ostalih aktivnosti, povezanih z ukrepi SKP
na površino ali živali
Mateja Gorše Janežič, KGZS
Rok za oddajo Vloge za prenos plačilnih pravic za koriščenje v letu
2022
(plačilne pravice, ki ne bodo pravočasno prenesene, to je do 28. 2.
2022 na podlagi Vloge za prenos plačilnih pravic, za leto 2022 ne bodo
aktivirane).

28. februar 2022

Rok za ureditev spremembe nosilca KMG na upravni enoti (če želi nov
nosilec plačilne pravice uveljavljati na zbirni vlogi za leto 2022).

Čimprej oziroma
najkasneje do 28.
februarja 2022

Ureditev spremembe nosilca v primeru, da je zbirna vloga za leto
2022 že vložena (najprej se izvede umik zbirne vloge prejšnjega nosilca,
šele nato se izvede sprememba nosilca v RKG in novi nosilec mora
oddati ZV). Če je sprememba nosilca po 28. 2. 2022, ki je zadnji dan za
oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, novi nosilec ni upravičen do
Od 24. februarja do
shem neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic (to
31. maja 2022
je sheme osnovnega plačila, plačila za zeleno komponento, PONO in
plačilo za mladega kmeta).
Mora pa oddati ZV, da je lahko upravičen do ostalih ukrepov (DŽ, OMD,
EK, KOPOP, PVP).
Uskladitev podatkov v RKG na upravni enoti (če so podatki v RKG
Najpozneje 1 dan
neusklajeni oz. če ni določen namestnik nosilca KMG ali če se je
pred vnosom zbirne
spremenil obseg ali vrsta dejanske rabe kmetijskih zemljišč).
vloge
Redni rok za oddajo zbirne vloge (vloge za pomoč za sheme
Od 24. februarja do
neposrednih plačil, vloga za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne
6. maja 2022
rezerve, zahtevki za ukrepe iz PRP 2014–2020: KOPOP, EK, OMD, DŽ …).
Zamudni rok za vložitev zbirne vloge
Za vsak delovni dan zamude se izplačila znižajo za 1 % oz. 3 % za shemo
Od 7. do 31. maja
osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne
2022
rezerve.
Spremembe zbirne vloge upravičenec sporoči ARSKTRP (sprememba že
vloženih zahtevkov, dodajanje novih GERK-ov, ki so bili v RKG vneseni
Najpozneje do 31.
po oddaji zbirne vloge …); spremembe ne pomenijo znižanja plačil,
maja 2022
razen v primeru novih vlog ali zahtevkov, za katere se uporabi znižanje
plačil v zamudnem roku.
Sprememba kmetijske rastline – obvezno sporočiti tudi po 31. maju
2022 v primeru:
Kadarkoli ob
izvedeni
spremembi
 če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na višino plačila za
ukrep EK;
 če na njivskih površinah, ki so vključene v ukrep KOPOP,
Kadarkoli ob
upravičenec poseje drugo kmetijsko rastlino, kot je navedena v
izvedeni spremembi
zbirni vlogi;





če upravičenec spremeni ali načrtuje spremeniti vrsto
zelenjadnice oz. datume setve ali sajenja ali predvidenega
spravila, ki jih je navedel na obrazcu »Prijava zelenjadnic in
obdobij prisotnosti«;

Vsaj 3 dni pred
iztekom datumov
setve ali sajenja ali
predvidenega
spravila
Kadarkoli ob
izvedeni spremembi
Kadarkoli ob
izvedeni spremembi

če spremenjena kmetijska rastlina vpliva na izpolnjevanje
pogojev za zeleno komponento;
 če gre za konopljo ali vrtni mak in/ali, če se katerokoli kmetijsko
rastlino nadomesti s konopljo ali vrtnim makom;
 če upravičenec spremeni lokacijo naknadnih posevkov ali
Najpozneje do 15.
podsevkov trave ali podsevkov stročnic za zagotavljanje površin
avgusta 2022
z ekološkim pomenom.
Zadnji rok za vložitev zahtevka za operacijo Dobrobit živali – drobnica
Najpozneje do 5.
Zamudnega roka ni!
maja 2022
Zadnji rok za vložitev Vloge za izplačilo podpore za rejo drobnice
Najpozneje do 5.
Zamudnega roka ni!
maja 2022
Vloga za izstop iz sheme za male kmete za leto 2022 (ob oddaji zbirne
Do vključno 6. maja
vloge)
2022
Zamudnega roka ni!
Obrazec »Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije« v primeru
mladega kmeta (priloži upravičenec, ki uveljavlja plačilo za mlade
kmete, če je KMG vzpostavil prvič in/ali če je na KMG prišlo do
Do 31. maja 2022
spremembe članov kmetije, vpisanih v RKG na dan vložitve zbirne vloge
za leto 2022 v primerjavi s stanjem v RKG na dan vložitve zbirne vloge
za leto, ko je bila posredovana zadnja izjava).
Obrazec »Izjava o prenosu kmetijskega gospodarstva in zahteva za
Takoj, ko pride do
plačilo v primeru prenosa celotnega kmetijskega gospodarstva po
spremembe nosilca
roku za pozno predložitev zbirne vloge za leto 2022« (v primeru
ter najpozneje do 2.
prenosa celotnega KMG po 31. 5. 2022 in do 2. 11. 2022).
novembra 2022
Seznam zaposlenih z njihovimi davčnimi številkami (agenciji pošljejo
upravičenci, ki uveljavljajo izpolnjevanje pogojev za uporabo podatkov
Do 31. maja 2022
o plačah, povezanih s kmetijsko dejavnostjo).
Obrazec »Izjava glede podaljšanja zaključene petletne obveznosti za
ukrep KOPOP oziroma ukrep EK za leto 2022« (priloži upravičenec,
kateremu so se v letu 2021 iztekle petletne obveznosti ukrepa KOPOP
Hkrati z oddajo
oz. EK in želi v letu 2022 te obveznosti podaljšati za eno leto. Prav tako
zbirne vloge
lahko v letu 2022 obveznosti podaljšajo še za eno leto tisti upravičenci,
ki so te obveznosti podaljšali že v letu 2021).
Obrazec »Zmanjšanje ali prenos površin, živali oziroma obveznosti,
vključenih v ukrep KOPOP oz. EK v predhodnem letu, za leto 2022«
Hkrati z oddajo
(priloži upravičenec, ki je v letu 2021 uveljavljal ukrep KOPOP oz. EK, v
zbirne vloge
letu 2022 pa je izvedel zmanjšanje ali spremembo lokacije ali prenos
površin/živali oz. obveznosti na drugega upravičenca).
Obrazec »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z
obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v
Hkrati z oddajo
okviru ukrepa KOPOP« (priloži upravičenec, ki uveljavlja KOPOP
zbirne vloge
zahteve POZ_NIZI, HML_NIZI, TRZ_I_NIZI oz. TRZ_II_NIZI).

Izjava o številu pastirjev na planini (agenciji pošljejo upravičenci, ki Najpozneje do 30.
uveljavljajo zahtevo KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem).
junija 2022
Izdelava programa aktivnosti za vključene v KOPOP in/ali EK (za
upravičence, ki prvič vstopajo v ukrep KOPOP oz. EK). Posebej ločen Najpozneje na dan
program aktivnosti se izdela, če ima KMG planino in se z njenimi oddaje zbirne vloge
površinami vključi v KOPOP operacijo »Planinska paša«.
Dopolnitev programa aktivnosti za vključene v KOPOP in/ali EK (če
ima upravičenec izdelan PA med letoma 2015 in 2021, v letu 2022 pa
Hkrati z oddajo
pridobi nove GERK-e, če uporablja (dovoljena) mineralna gnojila in
zbirne vloge
nima vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK-e, oz. če
vstopa v nove operacije/zahteve ukrepa KOPOP).
Predhodno 6-urno usposabljanje za vse, ki v letu 2022 prvič vstopajo v
Do 5. maja 2022
ukrep KOPOP (enako velja tudi za upravičence, ki bodo prevzeli
(predvidena
obveznost od drugega KMG, pa do sedaj niso bili vključeni v ukrep
termina: 21. 4. 2022
KOPOP).
in 3. 5. 2022)
Redno 4-urno usposabljanje za vse vključene v ukrep KOPOP za leto
Do 20. decembra
2022.
2022
Do 20. decembra
6-urno usposabljanje za vse vključene v ukrep EK za leto 2022.
2022
Storitev »Individualno svetovanje« za vse vključene v ukrep KOPOP z
Do 31. decembra
letom 2020 oz. v ukrep EK z letom 2018, ki storitve svetovanja še niso
2022
uporabili.
Izdelava individualnega načrta preusmeritve KMG iz konvencionalne v
Do 20. decembra
ekološko pridelavo (za upravičence, ki bodo v letu 2022 uveljavljali
2022
plačilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja).
Vpis KMG v SEME-register (za upravičence, ki v okviru ukrepa EK
Do 23. februarja
uveljavljajo plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih
2022
rastlin).
Kopija zapisnika o strokovni kontroli pridelovanja kmetijskega
semena, ki ga izda organ za potrjevanje semenskega materiala
Do 31. avgusta 2022
(agenciji pošljejo upravičenci, ki na »Geoprostorskem obrazcu« prijavijo
kmetijsko rastlino »200 – trave za pridelavo semena«).
Do 1. decembra
Podpora za zelenjadnice - računi o prodaji zelenjadnic oz. o najemu
2022
skladiščnega prostora (agenciji posredujejo upravičenci, ki za ukrep
(za skladiščene
prijavijo skupaj več kot 5 ha).
zelenjadnice do 15.
februarja 2023)
Registracija obrata na področju primarne pridelave (vsi nosilci
dejavnosti so dolžni preveriti podatke na obrazcu iz zadnje vloge, ki je
Kadarkoli ob
bila registrirana v Register obratov, in sporočiti spremembe oz. izvedeni spremembi
dopolnitve).
Podatki o staležu rejnih živali po vrstah in kategorijah na 1. februar
2022 za Evidenco rejnih živali (upravičenec sporoči tudi podatke o letni
Ob oddaji zbirne
količini neposredno prodanega kravjega mleka, vključno z mlekom,
vloge
uporabljenim za mlečne izdelke, ki so namenjeni neposredni prodaji).

Vložitev zahteve za identifikacijo kopitarja za namen vpisa v Centralni
register kopitarjev in s tem dodelitve identifikacijske številke, ki je
eden od pogojev za uveljavljanje ukrepov (kopitar bo vpisan v register
najpozneje 7 dni po prejetju vloge).
Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik:
- mora nosilec za govedo najprej posredovati pooblaščeni
veterinarski organizaciji;
-

nato se zapisnik posreduje ARSKTRP.

Opravljen pregled gospodarstva oz. izdelana posodobitev programa
dobrobiti živali in vnos podatkov v CRPš (za KMG oz. za G-MID-e, ki
imajo že izdelan program dobrobiti živali za leto 2021 za operacijo DŽ –
prašiči).
Oddaja vzorcev blata v analizo za izvedbo koprološke analize (za
vključene v ukrep DŽ – drobnica in DŽ – govedo).

Redno 4-urno usposabljanje za vse vključene v ukrep DŽ za leto 2022.
Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta
se odda podpisan s strani oddajalca in prejemnika.
Primer višje sile ali izjemnih okoliščin mora upravičenec pisno
sporočiti ARSKTRP na predpisanem obrazcu in priložiti ustrezna
dokazila.

Najpozneje 30 dni
po rojstvu
Vsaj 4 dni pred
posredovanjem
zapisnika ARSKTRP
oz. najpozneje 15
dni po prigonu
Najpozneje do 30.
junija 2022
Do 23. februarja
2022
Najmanj 8 dni pred
oddajo zahtevka za
ukrep DŽ in hkrati
pred začetkom paše
v letu 2022
Do 15. decembra
2022
Najpozneje do 15.
decembra 2022
V roku 15 delovnih
dni od dneva, ko to
lahko stori

