
 
 

Neposredna plačila za izvajanje 
Strateškega načrta SKP 2023-2027 

za Slovenijo 
 

 

 

Meta Valek, 19. januar 2023, MKGP 



Neposredna plačila  2023-2027 

 

• Uredba o neposrednih plačilih za izvajanje SN 2023-2027 Slovenije  
•  usklajevanje z deležniki zaključeno, medresorsko usklajevanje zaključeno, razen s SVZ, 

• priprava predloga za GSV, predviden sprejem na Vladi RS 9. februarja 2023. 
 

• Področja  
• Dohodkovna podpora za kmete (osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost in tudi 

ostale nevezane intervencije NP): 

• ker je podpora proizvodno nevezana, je neodvisna od tekočega obsega kmetijske proizvodnje in 
predstavlja za kmetijska gospodarstva stabilen vir prihodka ne glede na (začasno) znižanje prireje oz. 
pridelave zaradi stanja na trgu ali zaradi neugodnih vremenskih razmer ter tako kmetu omogoča, da se 
bolje odziva na tržne razmere;  

• zato je primarni cilj intervencije vsaj delno izboljšati dohodkovni položaj kmetov in podporo dodeliti 
vsem kmetom, ki izpolnjujejo pogoje pogojenosti, za vse njihove upravičene hektarje.  

• => Predstavlja osnovno dohodkovno podporo (odpornost, povečanje prehranske varnosti), hkrati tudi 
plačilo za zagotavljanje javnih dobrin (pogojenost!).  



Neposredna plačila  2023-2027 

 

• Področja  

• Večja pravičnost pri razdelitvi neposrednih plačil (dopolnilna prerazporeditvena 
dohodkovna podpora za trajnostnost, mehanizem znižanja osnovne dohodkovne 
podpore za trajnostnost, aktivni kmet). 

 

• Podpora pri prvi vzpostavitvi KMG kot nosilec za mlade kmete (dopolnilno dohodkovno 
plačilo za mlade kmete). 

 

• Vzpostaviti ravnotežje med potrebo po pridelavi hrane in varovanjem podnebja in okolja 
ter spodbuditi nosilce kmetijskih gospodarstev, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na 
način, ki zmanjšuje vplive kmetovanja na okolje in prispeva k blaženju in prilagajanju 
podnebnim spremembam  (shema za podnebje in okolje). 

 

• Podpora sektorjem v težavah z dolgoročno ciljno usmerjenostjo na konkurenčnost, 
kakovost ali trajnostnost (vezana dohodkovna podpora). 



Neposredna plačila 2015-2022 Neposredna plačila 2023-2027 Neposredna plačila 2023-2027 / nacionalna 

ovojnica 131.530.052 EUR) 

Osnovno plačilo (oz.t.i PP)  (53,92% +overbooking ) Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost (ODPT)  

NOVO: ukinitev plačilnih pravic, enotna podpora na upravičen hektar cca 

184€/ha) 

82.890.238,8 eura (63,02 %) 

  NOVO: Dopolnilno prerazporeditvena dohodkovna podporo za 

trajnostnost - DPDPT 

6.576.502,60 eura (5 %   + 1,2 mio € na podlagi 

postopnega znižanja ODPT) 

Plačilo za mlade kmete  (1,5% do 2%) Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete 1.972.950,43 eura (1,5%) 

Zelena komponenta  (30%) NI več del NP, postane del pogojenosti  

- OOTT v DKOP 9 in deloma PEP - in sicer kot neproduktivne površine 

ali dosevki ali rastline, ki vežejo dušik v DKOP8 

-         diverzifikacija ni prenesena  

/ 

  Shema za podnebje in okolje (SOPO) - 11 shem – enoletne, prostovoljne 20.360.852 eurov (15,48 %) 

PONO (gorsko območje za GERK z nagibom vsaj 35% 

- 1,58%) 

Ni več del  NP     

Proizvodno vezana plačila (le za sektor v težavah, 

13%):  - PVP za žita 

            - PVP za rejo govedi 

            - PVP za mleko v GO 

            - PVP za zelenjadnice 

            - PVP za drobnico 

Vezana dohodkovna podpora  (le za sektor v težavah + dolgoročna ciljna 

usmerjenost v kakovost, konkurenčnost ali trajnostnost) 

            -  za rejo govedi (dodane telice in pogoj vezan na zakol/izvoz) 

            -  za mleko v GO 

            -  za krave dojilje 

            -  za rejo drobnice 

17.098.906,76 eura (13 %) 

  

5.787.320,73 eura (4,4 %)   

3.814.371,47 eura (2,9 %) 

6.181.912,00 eura  (4,7%) 

1.315.300,00 eura (1 %) 

Proizvodno vezana plačila za beljakovinske rastline 

(le v letu 2015 in 2016) 

Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline 2.630.601,00 eura (2%) 

Zmanjšanje  osnovnega plačila (5 %; če je plačilo 

preseglo 150.000 eur po odštetju plač iz kmet. dej.) 

Znižanje osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost po tranšah: 

- v tranši več kot 60.000 do vključno 160.000 eurov za 35 %. 

- v tranši več kot 160.000 do vključno 260.000 eurov za 45 %. 

- v tranši več kot 260.000 do vključno 360.000 eurov za 55 %. 

- v tranši več kot 360.000 eurov za 65 %. 

Plače iz kmet. dej se NE upoštevajo 

Cca 1,2 mio €, ki se prenese na dopolnilno 

prerazporeditveno dohodkovno podporo za 

trajnostnost   (gre za t.i. večjo pravičnost 

neposrednih plačil) 

Aktivni kmet: - do 5.000 eur NP v letu n-1= vsak AK 

                         - nad 5.000 eur negativna lista/ če na     

neg. listi dokazovanje kmet. dohodka) 

Aktivni kmet: - do 5.000 eur NP v letu n-1 je vsak AK 

                         - nad 5.000 eur  dokazovanje AK na podlagi 6 meril 

(preveritev večinoma po uradni dolžnosti) 



Neposredna plačila 2023-2027 - DEFINICIJE 

1. Kmetijska dejavnost (ENAKO KOT DO SEDAJ! Le prilagoditev na nove intervencije KOPOP in plačila 

natura 2000 ter DKOP2 pri košnji vsako drugo leto )  

• a) proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, pašo, vzrejo 
živali in kmetijsko rejo živali ali 

 

• b) vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo, brez 
pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev, in sicer: 

• katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov; agrotehnični ukrepi 
vključujejo najmanj plitko obdelavo tal ali košnjo ornih površin preden rastline semenijo, 
kadar gre za orno zemljišče; 

• košnja vsaj enkrat letno do 15. 10. tekočega leta in obrezovanje trajnih rastlin na način, da 
ohranijo proizvodni potencial, kadar gre za trajne nasade; 

• košnja vsaj enkrat letno do 15. 10. tekočega leta, kadar gre za trajno travinje, ali vsaj enkrat do 
15. 10. naslednjega leta, kadar gre za trajno travinje pomembno za ohranjanje kvalifikacijskih 
travniških habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 in ohranjanje travnikov, 
ki so vrstno raznoliki in pestri: »Posebni traviščni habitati« »Traviščni habitati metuljev«, »Steljniki«, 
»Mokrotni traviščni habitati«. »Ohranjanje mokrišč in barij«, »Suhi kraški travniki in pašniki«, »Habitati ptic vlažnih 
ekstenzivnih travnikov« in »Ohranjanje suhih travišč« ter intervencijo »Plačila Natura 2000« ter intervencijo 
»Testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih« in mokrišča in šotišča določena pri standardu DKOP 2 
iz uredbe, ki ureja pogojenost; 

Drugi odstavek 4. člena Uredbe 
2021/2115/EU / 2.člen uredbe NP 



Neposredna plačila 2023-2027 - DEFINICIJE 

2. Kmetijska površina  

Definicija kmetijske površine, ostaja del uredbe o neposrednih plačilih, 
ker je nanjo vezana upravičenost, prav tako pa bo kot enaka zapisana v 
Pravilniku v RKG, ker na njej temeljijo vrisi GERK 

• ORNA ZEMLJIŠČA  - ni sprememb 

• TRAJNO TRAVINJE - ni sprememb, razen pri 5 letnem pravilu se upošteva celotno 
koledarsko leto, torej tudi kmetijske rastline po glavni kmetijski rastlini) 

• TRAJNI NASADI – ni sprememb 

• KMETIJSKO - GOZDARSKI SISTEMI (raba 1800 in dovoljenih do 50 dreves/ha na vseh 
kmetijskih površinah) – ni sprememb le prilagoditev na EU zakonodajo, ki zahteva 
obrazložitev za ta sistem 

Tretji odstavek 4. člena Uredbe 
2021/2115/EU / 2.člen uredbe NP 



Neposredna plačila 2023-2027 - DEFINICIJE 

3. Upravičen hektar   

• ENAKO: vsaka kmetijska površina kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za kmetijske dejavnosti ali ki se, 
kadar se površina uporablja tudi za nekmetijske dejavnosti nosilca kmetijskega gospodarstva, v obdobju 
vegetacije uporablja za nekmetijsko dejavnost za obdobje, ki v tekočem letu ni daljše od 30 dni. 

• NOVO: Tudi za nekmetijske dejavnosti več kot 30 dni, če nosilec kmetijskega gospodarstva dokaže, da se 
kmetijske dejavnosti lahko izvajajo, ne da bi jih znatno ovirala intenzivnost, narava, trajanje in časovni 
razpored nekmetijskih dejavnosti (časovno omejena, ne sme povzročiti uničenja vegetacijske odeje razen v 
primeru, da je uničenje vegetacijske odeje posledica priprave zemljišča za izboljšanje kmetijske dejavnosti 
ali ogrožati pogojenost na kmetijski površini).  

 

• Vključuje tudi krajinske značilnosti do 100 m2 in niso širše od 2 m.   

• NOVO: Tudi krajinske značilnosti za katere velja obveznost ohranjanja na podlagi standarda DKOP 8 in vsaka 
površina kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za doseganje minimalnega deleža ornega zemljišča, 
namenjenega za neproizvodne površine in elemente, vključno z neobdelanimi zemljišči, na podlagi DKOP8, 
vendar le pri osnovnem plačilu, prerazporeditvenem plačilu in mladih kmetih.  

• Konoplja in mak: nosilec KMG mora imeti dovoljenje za gojenje + (novo za konopljo) upravičen ha le v 
primeru, da vsebnost tetrahidrokanabinola pri uporabljenih sortah konoplje ne presega 0,3 % (kontrola na 
kraju samem).  

Četrti odstavek 4. člena Uredbe 
2021/2115/EU / 2.člen uredbe NP 



Neposredna plačila 2023-2027 - DEFINICIJE 

3. Upravičen hektar 

• Površine se štejejo za upravičene hektarje, če ustrezajo opredelitvi upravičenega hektara v 
celotnem koledarskem letu, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. 

 

• Upravičen hektar je na razpolago nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki se vpiše v RKG kot 
nosilec kmetijskega gospodarstva in ima zanj pravico do uporabe skladno s 5. členom Zakona 
o kmetijstvu                   preverjanje za nove vpise v RKG (prenos KMG, pripis novega GERK), 
potrebna dokazila. 

4. Definicija mladi kmet  - podrobneje obrazloženo pri intervenciji mladi kmet). 

5. Tehnološka zrelost za vezano dohodkovno podpora za beljakovinske 
rastline   - podrobneje obrazloženo pri intervenciji  



Neposredna 
plačila 
2023-2027 
   
- SPLOŠNI 
POGOJI 

izvajati 
kmetijsko 
dejavnost 

izpolnjevati 
zahteve 

pogojenosti 

Vstopni prag: najmanj 1 ha 
upravičenih površin 

kmetijskega gospodarstva 

oz. biti upravičen do 100 
eur neposrednih plačil, če 

uveljavlja vezano 
dohodkovno podporo za 

živali in nima površin 

izpolnjevati 
pogoj aktivnega 

kmeta  

izpolnjevati pogoje 
iz posameznih 

intervencij 
neposrednih plačil, 
ki jih uveljavlja na 

zbirni vlogi 
Nosilec 

KMG mora: 



Neposredna plačila 2023-2027 - AKTIVNI KMET 

- Do 5.000 EUR neposrednih plačil v letu n-1 se vsak nosilec KMG šteje za aktivnega kmeta. 

- Če je nosilec KMG v preteklem letu prejel nad 5.000 EUR neposrednih plačil pa mora 
dokazati izvajanje minimalne kmetijske dejavnosti, tako da izpolni eno od šestih meril: 

1. obvezna vključenost v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje kot kmet ali 

2. obtežba živali na njegovem kmetijskem gospodarstvu je najmanj 0,2 GVZ ha /KZU ali 

3. orna zemljišča in/ali trajni nasadi predstavljajo več kot 50 % kmetijskih površin na KMG ali 

4. prihodki nosilca kmetijskega gospodarstva iz kmetijske dejavnosti predstavljajo vsaj 1/3 
prihodkov nosilca kmetijskega gospodarstva iz nekmetijskih dejavnosti ali 

5. ima v lasti kmetijsko mehanizacijo ali pa je opravil plačilo storitve za kmetijska opravila ali 

6.izkazuje pomemben prispevek k varovanju okolja v obliki vključitve večine površin kmetijskega 
gospodarstva v intervencije iz 70. in 72. člena Uredbe 2021/2115/EU.  

Na podlagi ocen bo AK moralo 
dokazovati (v večina primerov bodo 
preveritve po uradni doložnosti) cca 

7.500 nosilcev KMG 



Kako se finančni prag za preveritev AK določi pri kmetih, ki niso oddali zahtevka za NP v preteklem letu 
ali pa so prevzeli KMG in je bil v preteklem letu nosilec KMG druga oseba? 

V primeru prenosa KMG (leta n-1 je bil na kmetiji nosilec oseba A, leta n je nosilec 
oseba B) se za finančni prag pri nosilcu B upošteva ugotovljen znesek neposrednih plačil 
nosilca A v letu n-1.  

Če nosilec KMG ni predložil zahtevka za neposredna plačila v letu n-1 se mu znesek 
neposrednih plačil za preteklo leto določi tako, da se pomnoži njegovo  število upravno 
preverjenih površin za tekoče leto z nacionalnim povprečjem plačila neposredne 
podpore na hektar za preteklo leto.  

Nacionalno povprečno plačilo neposredne podpore na hektar za preteklo leto se določi 
tako, da se nacionalna zgornja meja za NP za preteklo leto deli s skupnim številom 
vseh upravičenih hektarjev za preteklo leto. 

Neposredna plačila 2023-2027 -  AKTIVNI KMET 
 



1. merilo: obvezna vključenost v 
pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje kot kmet 

- Se preveri po uradni dolžnosti.  

- Se upošteva le zavarovalna 
podlaga 051. 

- Nosilec KMG mora biti 
zavarovan po podlagi 051 od 1. 

januarja do 30. novembra 
tekočega leta.  

2. merilo: Obtežba na KMG znaša vsaj 0,2 GVŽ/ha KZU 

- Se preveri po uradni dolžnosti.  

- Vse kategorije govedi se preverjajo na dan 1.2 in še 
na 4 reprezentativne izbrane datume  na podatke 

CRG + podatek iz OTSC, če je na voljo(kot 6. datum). 

- Vse ostale kategorije živali na dan 1.2 glede iz evidence 
EIRŽ + drobnica še na 4 reprezentativne datume glede  
na podatke CRD +  podatek iz OTSC, če je na voljo (kot 

6.datum) 

- Za planino oziroma skupni pašnik se upoštevajo podatki 
o številu živali iz »Zapisnika o prigonu živali na pašo na 

planino ali skupni pašnik«/ podatki na dan 1. julij leta n. 

- V obdobju, ko so živali na paši na planini ali 
skupnem na drugem KMG, se za te živali upošteva, 

da zmanjšujejo število živali na osnovnem KMG.  

Neposredna plačila 2023-2027 -  AK / 1. in 2. merilo 



Primer za obtežbo:                                                                                                                                                                                                                  
Nosilec KMG ima na dan 1. 2 v  reji 20 govedi starejših od 2 let (20 GVŽ) in 15 živali drobnice 
starejše od 1 leta (2,25 GVŽ). Živali je poleti od 15. julija do 20. avgusta premaknil na pašo na 
planino. Kmetija ima 13 ha KZU. 

Izračun obtežbe:          

Govedo:                                  

Stanje CRG na 1.2 in 4 reprezentativni datumi, en datum vključuje tudi čas planine 
(vse na stanje CRG in zapisnik o prigonu….):   

(20 GVŽ+20 GVŽ+0 GVŽ (planina)+20 GVŽ+20 GVŽ)/5=16 GVŽ         

Drobnica 1.2 (Stanje v evidenci EIRŽ)  in  4 reprezentativni datumi, en datum 
vključuje tudi čas planine  (dodatni datumi na stanje CRD in zapisnik o prigonu….):  

2,25 GVŽ+ 2,25 GVZ +2,25 GVZ+ 0 GVŽ (planina) + 2,25 GVZ/5=1,8     

      

Skupaj Obtežba: 17,8 GVŽ/13 KZU=1, 37 GVŽ/ha 

Neposredna plačila 2023-2027 -  AK /  2. merilo 



3. Merilo: orna zemljišča in/ali 
trajni nasadi predstavljajo več kot 
50 % kmetijskih površin na KMG 

- Se preveri po uradni 
dolžnosti. 

- Upošteva se glavni posevek, 
ki ga nosilec prijavi na ZV. 

6. merilo: izkazuje pomemben prispevek k varovanju okolja 
v obliki vključitve večine površin kmetijskega gospodarstva v 

intervencije 70. in 72. člena Uredbe 2021/2115/EU  

- Se preveri po uradni dolžnosti. 

- Za izpolnjevanje merila se upošteva vključitev vsaj 
50 % površin kmetijskega gospodarstva v 
intervencije:  kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – 
naravni viri, kmetijsko-okoljska-podnebna plačila - 
biotska raznovrstnost in krajina, ekološko 
kmetovanje, biotično varstvo rastlin, operacije lokalne 
sorte znotraj intervencije lokalne pasme in sorte ter 
intervenciji biotično varstvo rastlin ali plačila Natura 
2000. 

Neposredna plačila 2023-2027 -  AK / 3. in 6. merilo 



Neposredna plačila 2023-2027 -  AK /  5. merilo 

5.2 je izvedel plačilo storitve za kmetijska opravila 

- Nosilec KMG sam pošlje dokazila na agencijo do 31.12. leta n, le v primeru, da presodi, da ne bo izpolnil 
meril, ki se preverjajo po uradni dolžnosti. 

- Upošteva se le račun izvajalca za opravljeno kmetijsko storitev izdan v obdobju od 1. januarja do vključno 15. 
oktobra tekočega leta v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. 

- Nosilec poleg dokazil priloži tudi izpolnjeno evidenco o izvedeni storitvi (Priloga 4 k uredbi NP). 

5. merilo: ima v lasti kmetijsko mehanizacijo ali je izvedel plačilo storitve za kmetijska opravila:                                  
5.1. ima v lasti kmetijsko mehanizacijo: 

- Se preveri po uradni dolžnosti. 

- Nosilec KMG mora biti kot lastnik kolesnega traktorja vsaj 30 dni v obdobju od 1.januarja do 30. junija 
tekočega leta vpisan v evidenco registriranih vozil, ki se vodi v skladu z 62. členom Zakona o motornih vozilih. 

LE v primeru, da nosilec KMG preceni, da 
predstavljenih meril, ki se bodo preverjala po 

uradni dolžnosti, ne bo izpolnil: 
 



4. merilo: prihodki nosilca kmetijskega gospodarstva iz kmetijske dejavnosti predstavljajo vsaj eno tretjino 
prihodkov nosilca kmetijskega gospodarstva iz nekmetijskih dejavnosti. 

- Nosilec KMG sam pošlje dokazila na agencijo do 31.12.leta n, 
le v primeru, da presodi, da ne bo izpolnil meril, ki se 
preverjajo po uradni dolžnosti. 

- Kot dokazilo se upošteva izkaz poslovnega izida iz letnega 
poročila oziroma revidiranega letnega poročila ali izdani računi 
in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje skupnega 
letnega prihodka in letnega prihodka iz kmetijske dejavnosti v 
zadnjem obračunskem letu. Nosilec kmetijskega gospodarstva 
poleg dokazil iz prejšnjega stavka tega odstavka izpolni tudi 
obrazec Skupna vrednost prihodkov iz kmetijske dejavnosti in 
nekmetijske dejavnosti, ki je kot priloga 3 del uredbe NP.  

Neposredna plačila 2023-2027 -  AK / 4. merilo 

Prihodki kmetijskega gospodarstva iz 
predelave kmetijskih proizvodov iz Priloge I 

Pogodbe o delovanju Evropske unije se 
štejejo kot prihodki iz kmetijskih dejavnosti 

pod pogojem, da predelani proizvodi 
ostanejo v lasti nosilca kmetijskega 

gospodarstva in da je rezultat predelave 
drug kmetijski proizvod iz Priloge I Pogodbe 

o delovanju Evropske unije. Vsi drugi prihodki 
se obravnavajo kot prihodki iz nekmetijskih 

dejavnosti.  
 

Prihodki iz kmetijskih dejavnosti so tisti, ki jih 
je nosilec na svojem kmetijskem 

gospodarstvu prejel iz kmetijske dejavnosti, 
vključno s subvencijami (EKJS in EKSRP) ter 
vsako nacionalno pomočjo, dodeljeno za 

kmetijske dejavnosti.  
 

LE v primeru, da nosilec KMG preceni, da 
predstavljenih meril, ki se bodo preverjala 

po uradni dolžnosti, ne bo izpolnil 



Neposredna plačila 2023-2027- NAČRTOVANI ZNESKI 

• V skladu s SN ima vsaka intervencija: 
• načrtovani znesek - utemeljen EK, izhaja iz potrebe po intervenciji 

• najvišji načrtovani znesek: preprečitev neizkoriščenosti sredstev v primeru premajhnega 
zanimanja za intervencijo (v primeru SOPO; kalkulacije je ta znesek enak 100 % vrednosti 
kalkulacije). 

• najnižji načrtovani znesek: preprečitev preseganja ovojnice za intervencijo v primeru 
velikega zanimanja za intervencijo. 

• EK kot najvišje odstopanje med zneski dovolila 20 % odstopanje. 

• Realiziran znesek je lahko višji ali nižji od načrtovanega, vendar ne sme preseči najvišjega 
načrtovanega zneska (v primeru SOPO je najvišji znesek = 100% znesku po kalkulaciji), 
medtem ko je še vedno lahko še nižji od najnižjega načrtovanega zneska.  

• Zlasti pri SOPO je nevarnost neizkoriščenih sredstev – spodbuditi nosilce, da se vključijo v 
enoletne, prostovoljne sheme. 



• Plačilne pravice prenehajo veljati 1. januarja 2023 in s tem ugasnejo vse pravice 
iz tega naslova in se glede izdvojitve plačilnih pravic ne izda nobena odločba. 

 

• ODPT se kot enotno plačilo odobri vsako leto za vsak upravičeni hektar, ki ga 
nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za tekoče leto in je vpisani v RKG na dan, ki je 
določen kot zadnji datum za oddajo zbirne vloge (predvidoma 23.junij, možno tudi 
30.6 –bo določeno v IAKS). 

 

• Ugotovljena upravičena površina KMG znaša najmanj 1 ha, pri čemer najmanjša 
ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele znaša vsaj 0,1 ha. 

 

• Načrtovan znesek na enoto znaša 184,20 eur/ha (450.000 ha), najnižji znesek 
načrtovanega zneska na enoto 168 eur/ha (493.000ha) in najvišji znesek 
načrtovanega zneska na enoto 200 eur/ha (414.000ha). 

Neposredna plačila 2023-2027 -  OSNOVNA DOHODKOVNA PODPORA ZA   
   TRAJNOSTNOST (ODPT) 

+ izpolnjevanje splošnih pogojev 
do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni prag/pogoji 
upravičenosti 



• Nosilcu KMG, ki mu je za tekoče koledarsko leto odobreno za ODPT, pred uporabo 
upravnih sankcij več kot 60.000 eurov, se ODPT znesek zniža po tranšah na sledeč 
način:  

• v tranši več kot 60.000 do vključno 160.000 eurov za 35 %. 

• v tranši več kot 160.000 do vključno 260.000 eurov za 45 %. 

• v tranši več kot 260.000 do vključno 360.000 eurov za 55 %. 

• v tranši več kot 360.000 eurov za 65 %. 

 

• Plače iz naslova kmetijske dejavnosti se NE upoštevajo. 

 

• Tako pridobljen znesek se prerazporedi na dopolnilo prerazporeditveno dohodkovno 
podporo za trajnostnost. 

• Ocena zneska : 1,2 mio eur. 

Neposredna plačila 2023-2027 -  POSTOPNO ZNIŽEVANJE ODPT 



• Primer: 
 

• Znesek ODPT je 250.000 € in znižanje po tranšah pomeni: 
 

• do 60.000 eur ni znižanja,  

• od 60.000 - 160.0000;  torej 99.999,99 eur se zniža za 35% = to znese 35.000 eur in 

• od 160.000 – 250.000 eur; torej 89.999,99 se zniža za 45% = to znese 40.500 eur.  

 

• Nosilec KMG dobi podporo za ODPT: 250.000 – 75.500 = 174.500 eur                             
(V DPDPT se prenese 75.500 eur) 

Neposredna plačila 2023-2027 -  POSTOPNO ZNIŽEVANJE ODPT 



• Le za upravičene površine do ODPT. 

• Dodeli se za prvih 8,2 ha na KMG. Pri tem imajo prednost hektarji, ki niso podvrženim 
upravnim sankcijam. 

• 5 % nacionalne ovojnice za NP + znesek na podlagi postopnega znižanja ODPT. 

 

• Primer 1: 

• Nosilec KMG ima 25 ha. Na 5 ha ima upravno sankcijo.  

• Nosilec KMG prejme plačilo DPDPT za 8,2 ha. 

 

• Primer 2: 

• Nosilec KMG ima 3 ha KZU; brez sankcij.  

• Nosilec KMG prejme plačilo DPDPT za 3 ha. 

 

• Načrtovani znesek na enoto znaša 27,38 eur/ha (284.000 ha), najnižji znesek 
načrtovanega zneska na enoto 21,90 eur/ha in najvišji znesek načrtovanega zneska na 
enoto 35,59 eur/ha. 

Neposredna plačila 2023-2027 -  DOPOLNILNA  PRERAZPOREDITVENA 
DOHODKOVNA PODPORA ZA TRAJNOSTNOST (DPDPT) 

+ izpolnjevanje splošnih pogojev do 
NP izvajanje kmet.dej/AK/vstopni 

prag/pogoji upravičenosti – pokrito 
že s tem, da je upravičen do ODPT 



• INP02-dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnost. Ali se podpora za prvih 8,2 ha 
dodeli vsem KMG? Primer: Kmetija ima 10 ha obdelovalnih površin. Ali bo taka kmetija prejela 
dopolnilno prerazporeditveno podporo samo za prvih 8,2 ha? Primer kmetije, katera ima v obdelavi 
5 ha in kot taka, verjetno prejme dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo za teh 5 ha. Si 
razlagamo pravilno? 

• Da, pravilno si razlagate.  

• Kmetija ima 10 ha obdelovalnih površin. Ali bo taka kmetija prejela dopolnilno prerazporeditveno 
podporo samo za prvih 8,2 ha?  Da, tako je. 

• Primer kmetije, katera ima v obdelavi 5 ha in kot taka, verjetno prejme dopolnilno 
prerazporeditveno dohodkovno podporo za teh 5 ha.    Drži. 

Neposredna plačila 2023-2027 – VPRAŠANJA, 

NEPOSREDNA PLAČILA - VPRAŠANJA 



• Vodja KMG 

• ni starejši od 40 let ter 

• ima potrebno znanje in spretnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti za kar se šteje najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu. 

DEFINCIJA  MLADEGA KMETA (definicija je skupna za I. in II. steber): 

•a) v primeru nosilca KMG, ki  je fizična oseba je: 

•nosilec kmetije skladno z Zakonom o kmetijstvu ali 

•samostojni podjetnik (s.p.), ki je registriran skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. 

•b) v primeru nosilca KMG, ki je pravna oseba, družbenik enoosebne družbe, ki je tudi 
poslovodja te enoosebne gospodarske družbe. 

 

 

Kot Vodja KMG se šteje: 

NI starejši od 40 let – kdaj za NP: v letu prve oddaje zahtevka (je natančneje definirano med 
pogoji upravičenosti, ker je razlika med I. in II. stebrom) 

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (MK) 



• vsaj tri leta vključenost v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje kot kmet. To opredeljujejo šifre zavarovalnih podlag 051, 052 ali 007, vendar v primeru 007, 
skupaj z 064 ali 065, in tudi naštete šifre, 051, 052 in 007, v kombinaciji s šifro 072  (agencija preveri 
izpolnjevanje na dan oddaje zahtevka (v primeru razjasnitve kmeta pozove po ustreznih dokazilih), ali 

• članstvo na KMG, ki se ugotavlja na podlagi podatkov v RKG (agencija preveri izpolnjevanje na dan oddaje 
zahtevka), ali 

• izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar mladi kmet dokazuje z: 

• Izjavo fizične osebe, ki je bila v času pridobivanja izkušenj mladega kmeta nosilec KMG na katerem je 
mladi kmet te izkušnje pridobil. Oseba, ki podpiše izjavo, mora oziroma je bila najmanj tri leta 
vpisana v RKG kot nosilec KMG. Obrazec »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na 
kmetijskem  gospodarstvu« je kot priloga 1 del uredbe. 

• V primeru smrti fizične osebe, ki je bila nosilec na KMG v času pridobivanja izkušenj mladega kmeta, 
lahko izjavo podpiše nov nosilec, ki to postane v skladu s 5. b členom ZKme-1, če novi nosilec ni mladi 
kmet ali oseba, ki je bila v času pridobivanja izkušenj solastnik zadevnega KMG, če solastnik ni mladi 
kmet.   

• Izjavo kmet priloži sam ob oddaji ZV ali najkasneje do zadnjega datuma za oddajo ZV. 

2. Kot delovne izkušnje na kmetiji se štejejo: 

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (DDPMK) 



• upravičeni do ODPT in 

• ki v letu prve oddaje zahtevka za MK niso starejši od 40 let ter 

• ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo kot njegovi nosilci v letu prve predložitve 
zahtevka za MK ali so ga vzpostavili v petih letih pred prvo predložitvijo zahtevka za MK. 

MK je letno enotno plačilo na upravičen hektar, ki se odobri mladim kmetom, ki so: 

- Plačilo se odobri za največ 90 ha KZU. 

- Načrtovan znesek na enoto znaša 78,91 eur/ha,  

- najnižji znesek načrtovanega zneska na enoto 59,33 eur/ha in  

- najvišji znesek načrtovanega zneska na enoto 98,64 eur/ha.  

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (MK) 

+ izpolnjevanje splošnih 
pogojev do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni 
prag/pogoji upravičenosti – 

pokrito že s tem, da je 
upravičen do ODPT 



• Kot prva vzpostavitev se šteje vpis kot nosilec KMG v RKG! ali, v primeru pravne osebe, prvi vpis kot 
edini družbenik in hkrati poslovodja družbe v obliki pravne osebe z enim družbenikom v sodnem 
registru (dokazilo, akt o ustanovitvi, priloži sam ob oddaji zahtevka ali najkasneje do zadnjega dne 
za oddajo ZV).  

Podpora za MK se dodeli za največ 5 let.  Pri tem se teh 5 let ustrezno zmanjša v primeru, da prva 
vzpostavitev nosilstva ni v letu prve predložitve zahtevka za MK. 

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (MK) 

Vzpostavitev nosilstva v RKG Prejem podpore za MK 2023-2027 (podpora je na voljo 5 

let, pri tem se ustrezno zmanjša za leta od vzpostavitve in 

do oddaje zahtevka/ maks razlika do 5 let)  

1.6.2018-31.5.2019 1 leto 

1.6.2019-10.7.2020 2 leti 

11.7.2020-31.5.2021 3 leta 

1.6.2021-31.5.2022 4 leta 

1.6.2022 – 23.6.2023 (Oz odvisno do kdaj bo 

kampanja/možno 30.6) 

5 let 

24.6.2023 -23.6.2024 4 leta 

24.6.2024 -23.6.2025 3 leta 

24.6.2025 -23.6.2026 2 leti 

24.6.2026 -23.6.2027 1 leto 

Pri tem nosilec KMG le 
v letu prve oddaje 

zahtevka ne sme biti 
starejši od 40 let, za 

preostala leta je lahko 
starejši! 

 



• Nosilec KMG ni upravičen do plačila za mlade kmete: 

• če je eden izmed prejšnjih nosilcev KMG ali sam nosilec, kadar gre za pravne 
osebe, že prejel plačilo za mlade kmete v skladu z uredbo o shemah neposrednih 
plačil ali dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete v skladu z uredbo o 
neposrednih plačilih za izvajanje SN 2023-2027. 

 

• Smrt se šteje kot višja sila.  

• Novi nosilec KMG je v tem primeru upravičen do MK.  

 

• Pravna oseba ni upravičena do plačila za mlade kmete: 

• če je predhodno že vpisana v sodni register kot večinski družbenik v kateri drugi 
gospodarski družbi, ki se ukvarja s kmetijstvom. 

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (MK) 



• Prenos 2023-2027 v novo obodbje: Upravičencem, ki do leta 2027 ne bodo zaključili 
največ petletnega obdobja upravičenosti do MK se z letom 2027 zaključi 
upravičenost do MK.  

 

• Prenos 2015-2022 v 2023-2027: plačilo za MK se za preostanek let še lahko izplača 
upravičencem, ki so prvič oddali vlogo za plačilo za MK na podlagi pravil iz obdobja 
2015-2022 in ki z zbirno vlogo za leto 2022, še niso prejeli plačila za celotno obdobje 
petih let.  

Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA  
                                               ZA MLADE KMETE (MK) 

Vzpostavitev nosilstva v RKG Prejem podpore 2015-2022  Prejem podpore za MK po pravilih 2015-2022 v novem 

obdobju 2023-2027 

1.6.2018-31.5.2019 2019, npr. ni oddal ZV 2020,2021, 2022 Le še 2023 (potem je že > kot 5 let od prve vzpostavitve 

nosilstva.) 

1.6.2019 – 10.7.2020 2020, 2021, npr ni oddal ZV 2022 2023, 2024 

11.7.2020 – 31.5.2021 2021, 2022 2023, 2024, 2025 

1.6.2021 – 31.5.2022 2022 2023, 2024, 2025 in 2026 

1.6.2022 – 23.6.2023 (oz odvisno 

do kdaj bo kampanja/možno 

tudi 30.6) 

/ nov MK po pravilih 2023-2027,  

Lahko prejme plačilo v letih 2023, 2024, 2025, 2025, 2027  



Neposredna plačila 2023-2027 - DOPOLNILNA  DOHODKOVNA PODPORA ZA MLADE KMETE (MK) 

Pravila 2015-2022 / LE ZA MK; KI SO ŽE PREJELI 
PLAČILO ZA MK V OBODBJU PRAVIL 2015-2022, VENDAR 
GA ŠE NISO PREJELI ZA 5 LET! 
Nosilec kmetije v RKG nad kmetijo izvaja učinkovit in 
dolgotrajni nadzor v smislu odločitev, povezanih z 
upravljanjem, ugodnostmi in finančnimi tveganji: 

 

a) je odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na 
kmetiji in sprejema odločitve, povezane z upravljanjem 
oziroma vodenjem kmetije, 
 
b) je nosilec kmetije do najmanj 31. maja leta, ki sledi 
letu, za katero je vložil vlogo za izplačilo plačila za mlade 
kmete, 
 
c) ima v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za 
kmetijske površine kmetijskega gospodarstva, ki so 
vpisane v RKG, pravico do uporabe kot lastnik ali zakupnik 
ali ima za uporabo kmetijskih zemljišč soglasje lastnika 
zemljišč, če je nosilec pravic, obveznosti in sankcij, ki se 
nanašajo na sheme neposrednih plačil, in če se sredstva iz 
naslova neposrednih plačil nakazujejo le na njegov 
transakcijski račun. 

 

Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev 
se upoštevajo: 
 

- v primeru: a): izpolnjen obrazec 
»Izjava o odgovornosti in upravljanju 
kmetije« iz priloge 5, ki je sestavni 
del uredbe, ki jo izpolnijo in 
podpišejo nosilec kmetije in 
polnoletni člani kmetije, ki so vpisani 
v RKG na dan vložitve zbirne vloge za 
tekoče leto.  
Izjave pa ni treba posredovati, če na 
dan vložitve zbirne vloge za tekoče 
leto v RKG ni vpisanih novih članov 
kmetije, v primerjavi s stanjem v RKG 
na dan vložitve zbirne vloge za leto, 
ko je bila posredovana zadnja 
ustrezna izjava; 

 
- v primeru b): vpis v RKG; 

 
- v primeru c): podatki iz RKG. 
 

Prav tako se šteje, da je nosilec 
kmetije odgovoren za izvajanje 
kmetijske dejavnosti na kmetiji 
in sprejema odločitve, povezane 
z upravljanjem oziroma 
vodenjem kmetije, če izpolnjuje 
enega izmed naslednjih pogojev: 
 

- če je upravičen do sredstev v 
skladu z uredbo, ki ureja izvajanje 
podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete; 

 
- če za tekoče leto za primarno 
kmetijsko proizvodnjo vodi na 
svoje ime knjigovodstvo za davčne 
namene. 
 



●  Le za sektorje v težavah  

(določitev na podlagi ekonomskega kazalnika BDV/uro efektivnega dela!) 

●  Obvezna dolgoročna ciljna usmerjenost v konkurenčnost (vse podpore), kakovost 
(reja govedi z IK in EK) ali trajnostnost (reja drobnice, višja podpora na enoto pri kravah 
dojiljah na OMD in krave molznice, ki so vezane le na gorsko območje). 

 

 Vezana dohodkovna podpora 2023-2027 
podpora na 
enoto (eur) št. živali/ha ovojnica (eur) 

% glede na 
ovojnico NP 

  Reja govedi (EK + IK) 64,8 45.900 2.977.754 2,3 % 

  Reja  govedi ostali 49,84 56.400 2.809.580 2,1 % 

  Mleko v gorskem območju (krave molznice) 91 42.000 3.814.371 2,9 % 

  Reja krav dojilj (OMD) 99,6 58.000 5.775.933 4,4 % 

  Reja krav dojilj (ni OMD) 76,6 5.300 406.000 0,3 % 

  Reja drobnice 18,52 71.000 1.315.300 1,0 % 

  Beljakovinske rastline – poleg krmnih, ki so vezane 
na 0,9 GVŽ/ha KZU tudi rastline za hrano (fižol, grah, 
soja, leča, bob, čičerika) 263 10.000 2.630.601 2,0 % 

Neposredna plačila 2023-2027 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA   



Neposredna plačila 2023-2027 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA   

• Vzpostavlja se nadgradnja registra CRD - sledljivost za vse živali drobnice, starejše od 9 mesecev, po ID 
številkah. 

• Nosilec KMG, ki želi oddati zahtevek za rejo drobnice mora imeti urejeno stanje (registracija, 
označitev, premiki) do 15. marca tekočega leta! 

• NI AVTOMATSKEGA ZAHTEVKA! Podatke o drobnici se prevzame iz CRD. 

 

• Upravičen je nosilec KMG, ki :  
• na dan 15. marec tekočega leta redi 14 ali več živali drobnice; 

 

• na zahtevek prijavi vsaj 14 živali drobnice, ki je prisotna na kmetijskem gospodarstvu na dan 15. marec. 
tekočega leta in so v mesecu marcu dosegle starost najmanj devet mesecev; (to pomeni vse živali rojene od 
vključno  1.6. leta n-1, CRD beleži podatek o mesecu rojstva, ni zabeleženega dne rojstva); 

 

• drobnica mora biti prisotna na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki traja od 15. marca do 31. 
julija tekočega leta. Pri tem se premik drobnice na planino ali skupni pašnik, na sejem ali razstavo šteje kot 
prisotnost drobnice na kmetijskem gospodarstvu; 

 

• drobnica je od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označena, registrirana ter vodena v skladu s 
pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice. 

REJA DROBNICE  

+izpolnjevanje splošnih 
pogojev do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni 
prag/pogoji upravičenosti – 
razen v primerih brez KZU 
je vstopni prag 100EUR NP 



Neposredna plačila 2023-2027 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA   

• Na zahtevek se bodo izpisale le živali, ki so ustrezno vpisane v CRD (po ID številkah), ki imajo 
urejene premike, če tudi za nazaj, do 15.marca in so ustrezne starosti. 

 

• V primeru, da bo nosilec KMG želel na zahtevek vključiti tudi žival, ki nima urejenega 
premika do 15. 3. leta n bo prejel upravno sankcijo. 

• Drugače je upravna sankcija le v primeru, da ni pravočasno javljen premik na planino, 
pašnik v času trajanja obdobje obvezne reje ali ob ugotovitvah kršitve I&R na OTSC.  

 

• Premik na drugo KMG znotraj obdobja obvezne reje se šteje kot umik zahtevka (nosilec 
KMG ne rabi umakniti zahtevka, se umakne avtomatsko). 

 

• Višja sila – šteje vse iz člena 18.d Zkme-1 (tudi požar, udar strele, pogin zaradi bolezni, divjih 
zveri…). 

 

• Načrtovan znesek na enoto znaša 18,52 eur, najnižji znesek načrtovanega zneska na enoto 
16,67 eur in najvišji znesek načrtovanega zneska na enoto 21,30 eur. 

• Za podporo se nameni 1 % nacionalne ovojnice za NP na letni ravni. 

REJA DROBNICE  



• Pri vezani dohodkovni podpori za rejo drobnice je v predlogu uredbe navedeno, da bodo živali, ki se 
jih bo v tem ukrepu lahko uveljavljalo, morale v mesecu marcu doseči starost 9 mesecev. Bo torej ta 
žival morala biti tudi ustrezno oštevilčena, ter ali bo v aplikaciji pri popisu živali ta žival imela vseeno 
0 GVŽ, saj še ni dosegla 1 leto ali že jarila/jagnjila, da bi lahko imela 0,15 GVŽ? 

 

• Za vezano dohodkovno podporo za rejo drobnice je od leta 2023 OBVEZNO izvajanje na podali ID 
živali drobnice. V skladu z EU zakonodajo ni več možno izvajati intervencijo na podlagi skupnega 
števila živali kot smo ukrep izvajali v letih 2021 in 2022. Žival mora biti do 15. marca 2023 , ko je prvi 
dna obdobja obvezne reje ustrezno označena, registrirana, imeti urejene premike. Vezano 
dohodkovno plačilo ni vezano na GVZ ali obtežbo ,ampak na žival drobnice.  

• Da na dan 1.2 bo v evidenci EIRŽ še vedno imela obtežbo 0 GVZ, enako vse do starosti 1 leto ali 
jagnitve oz jaritve. 

 

Neposredna plačila 2023-2027 – VPRAŠANJA, 

NEPOSREDNA PLAČILA - VPRAŠANJA 
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• Avtomatski zahtevek! Upravičen je nosilec KMG, ki: 

• redi vsaj dva bika in /ali vola in/ali telici (v nadaljevanju: govedo) 

• je govedo na zadevnem kmetijskem gospodarstvu v reji neprekinjeno vsaj šest mesecev, kar 
se šteje za obdobje obvezne reje. Obdobje obvezne reje se prične šest mesecev pred dnem 
zakola ali izvoza živali z zadevnega kmetijskega gospodarstva.  

• je govedo oddano v zakol ali izvoz v letu 2023 od vključno 1. januarja do vključno 31. 
oktobra oziroma za nadaljnja leta od 1. novembra preteklega leta do 31. oktobra tekočega 
leta;  

• ob zakolu ali izvozu govedo ni mlajše od devetih mesecev; 

• je govedo od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označeno, registrirano in vodeno v 
skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi. 

 

REJA GOVEDI  

● Podporo prejme tudi govedo, ki je obdobje obvezne reje v celoti izpolnilo v letu 2022, ker je npr 1. januarja 2023 bilo 
dano v zakol. 
●  Telica je govedo ženskega spola, ki še ni telila. 
●  Načrtovan znesek na enoto za govedo EK ali IK znaša 64,80 eur, najnižji znesek načrtovanega zneska na enoto 58,32 
eur in najvišji znesek načrtovanega zneska na enoto 74,52 eur. 
●  Načrtovan znesek na enoto za preostalo govedo znaša 49,84 eur, najnižji znesek načrtovanega zneska na enoto 44,86 
eur in najvišji znesek načrtovanega zneska na enoto 57,32 eur. 
 

+ izpolnjevanje splošnih 
pogojev do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni 
prag/pogoji upravičenosti – 
razen v primerih brez KZU 
je vstopni prag 100EUR NP 



Neposredna plačila 2023-2027 - VEZANA DOHODKOVNA PODPORA   

• Višja podpora na enoto za govedo, ki je v reji pri nosilcu KMG, ki ima ekološko rejo govedi ali je njegovo 
KMG vključeno v shemo IK. 

 

• Za vključene v ekološko rejo govedi se štejejo nosilci, ki imajo certificirano ekološko pridelavo govedi za 
leto v katerem poteka obdobje obvezne reje (npr. obdobje obvezne reje poteka od 5.2.2023 do 5.8. 2023 
(ta dan je žival dana v zakol) to pomeni, da mora imeti kmet certifikat za ekološko rejo govedi v letu 
2023). 

 

• V primeru, da obdobje obvezne reje poteka v predhodnem letu in letu oddaje zahtevka mora imeti 
nosilec certificirano ekološko pridelavo govedi vsaj za eno od zadevnih let. Npr obdobje obvezne reje 
poteka od 5.11.2022 do 5.6. 2023 (ta dan je žival dana v zakol) to pomeni, da mora imeti kmet certifikat 
za ekološko rejo govedi ali v letu 2022 ali v letu 2023. 

 

• Za vključene v shemo Izbrana kakovost govedo se štejejo nosilci, katerih kmetijsko gospodarstvo ima 
veljavni certifikat za govedo za shemo Izbrana kakovost govedi na dan izvoza ali zakola 

• Agencija: kontrola ali rojen v SI, ali v reji na KMG pred vključno 6 mesecem starosti, če na KMG prihod 
po 6 mesecem starosti, se preveri ali je imel tudi prejšnji KMG veljavni certifikat).  

REJA GOVEDI  
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• Avtomatski zahtevek! Upravičen je nosilec KMG, ki: 

• redi vsaj dve ali več krav dojil, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• so iz črede namenjene reji telet za prirejo mesa; 

• so ustrezne pasme ali križanka med izključno ustreznimi pasmami; 

• so v letu 2023 telile v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023, za nadaljnja leta 
pa od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta; 

• so po telitvi s teletom na KMG še najmanj dva meseca, kar se šteje za obdobje obvezne 
reje; (možen premik na planino, pašnik) 

• so od vključno prvega dne obdobja obvezne reje označene, registrirane in vodene v skladu 
s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi; 

• pogoje iz prejšnje alineje mora izpolnjevati tudi tele.  

 

• Tudi v primeru mrtvorojenega teleta, ali če tele pogine v dveh mesecih po telitvi ali je bilo tele 
dano v zakol v sili v dveh mesecih po telitvi.  

 REJA KRAV DOJILJ  
+ izpolnjevanje splošnih 
pogojev do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni 
prag/pogoji upravičenosti – 
razen v primerih brez KZU 
je vstopni prag 100EUR NP 
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• Delitev črede: 
 

• V primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva v letu pred letom oddaje zahtevka za 
krave dojilje oddajo oziroma neposredno prodajo mleka, se število krav dojilj določi na način, 
da se najprej določi število krav molznic kot količnik med vsoto količin neposredno 
prodanega in oddanega mleka v letu pred oddajo zahtevka za krave dojilje in med 
povprečno nacionalno mlečnostjo v višini 5.924 kg oziroma 4.529 kg pri nosilcih kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v ekološko rejo mleka (v predhodnem in v letu oddaje 
zahtevka) in se zaokroži navzdol na celo število. Preostanek krav se lahko (če izpolnjuje tudi 
pasmo in ostale pogoje ) šteje za krave dojilje.  

 
• Za število krav molznic, ki so vključene v kontrolo prireje mleka (A kontrola) v letu n-1 se 

namesto podatka o oddaji mleka in podatka o povprečni nacionalni mlečnosti upošteva 
podatek o povprečnem številu molznic iz evidence o kontroli prireje mleka v predhodnem 
letu. Preostanek krave se lahko (če izpolnjuje tudi pasmo in ostale pogoje ) šteje za krave 
dojilje. 

REJA KRAV DOJILJ  
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• Kot ustrezne pasme za krave dojilje se štejejo pasme, ki so v skladu s pravilnikom, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo živali, vpisane v CRG kot (mesne in kombinirane pasme): 

• Limuzin, Šarole, Belgijska belo-plava, Blonde d'Aquintaine, Galoway, Piemontese, Aberdeen-
Angus, Highland (Višinsko škotsko govedo), Pritlikavi zebu, Hereford, Rdeči Angus, Nemški 
Angus, mesna pasma, Salers, Lincoln Red, Gasconne, Tibetansko govedo (Jak), Kianina, 
Markidžana, Wagyu, INRA 95, Bazadaise, Miniaturni/ mali Herford, Dahomey. Bivol, Rjava, 
Lisasta, Montbeliard, Cika, Kraška sivka (Slovensko rjavo govedo), Meuse-Rhine-Yssel (MRY), 
Pincgau, Siva tirolska, Madžarsko podolsko govedo, Nemško svetlo govedo(German Yellow), 
Dexter, Podolsko govedo, Blaarkop rood, Normande, Kärntner Blondveih, Istrsko govedo, 
Kostroma. 

 

• Ali križanke izključno med naštetimi pasmami! 

REJA KRAV DOJILJ  
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• Načrtovan znesek na enoto za kravo dojiljo na OMD znaša 99,58 eur, najnižji 
znesek načrtovanega zneska na enoto 89,60 eur in najvišji znesek 
načrtovanega zneska na enoto 114,52 eur.  

 

• Načrtovan znesek na enoto za krave dojilje izven OMD znaša 76,60 eur, 
najnižji znesek načrtovanega zneska na enoto 68,94 eur in najvišji znesek 
načrtovanega zneska na enoto 90,10 eur.  

 

• Podatek o vključenosti v OMD vezan na dan oddaje ZV oz na dan zadnje 
dopolnitve ZV pred končnim datumom za oddajo ZV. 

REJA KRAV DOJILJ  
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• Avtomatski zahtevek! Upravičen je nosilec KMG: 

• čigar KMG je na dan, ko je oddal zbirno vlogo oziroma zadnjo dopolnitev zbirne vloge pred 
končnim datumom za oddajo zbirne vloge razvrščeno v gorsko in redi vsaj dve ali več krav 
molznic, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• so iz črede krav namenjenih za prirejo mleka; 

• so ustrezne pasme ali križanke med izključno ustreznimi pasmami; 

• so prisotne na zadevnem KMG v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega datuma za 
oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz uredbe, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike 
za tekoče leto, do vključno 31. julija tekočega leta (možen premik na pašnik ali planino); 

• so od vključno prvega dne obvezne reje označene, registrirane ter vodene v skladu s 
pravilnikom, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi; 

• so v zadnjih dveh letih telile vsaj enkrat do vključno prvega dne za vložitev zbirne vloge v 
tekočem letu, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi po 
najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu z uredbami, ki 
urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi. 

MLEKO V GO 

+ izpolnjevanje splošnih 
pogojev do NP izvajanje 

kmet.dej/AK/vstopni 
prag/pogoji upravičenosti – 
razen v primerih brez KZU je 

vstopni prag 100EUR NP 
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• Delitev črede: 
 

• Najvišje upravičeno število krav molznic na kmetijskem gospodarstvu se določi kot količnik 
med vsoto količin neposredno prodanega oziroma in oddanega mleka v letu pred letom 
oddaje vloge za podporo za mleko v gorskih in med povprečno nacionalno mlečnostjo v 
višini 5.924 kg oziroma 4.529 kg pri nosilcih kmetijskih gospodarstev, ki so vključena v 
ekološko rejo mleka (v predhodnem in v letu oddaje zahtevka), in se zaokroži navzdol na 
celo število. 

 

• Število krav molznic, ki so vključene v kontrolo prireje mleka v predhodnem letu pred 
oddajo zahtevka se namesto podatka o oddaji mleka in podatka o povprečni nacionalni 
mlečnosti iz prejšnje točke upošteva podatek o povprečnem številu molznic iz evidence o 
kontroli prireje mleka v predhodnem letu.  

MLEKO V GO 
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• Kot ustrezne pasme za krave molznice (krave molznice, kombinirane pasme) se štejejo 
pasme, ki so v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo živali, vpisane v 
CRG kot: 

• Črno – bela, Rdeči Holštajn, mlečna pasma, Džersi, Ayrshire, Švedska rdeča, Bivol, Rjava, 
Lisasta, Montbeliard, Cika, Kraška sivka (Slovensko rjavo govedo), Meuse-Rhine-Yssel 
(MRY), Pincgau, Siva tirolska, Madžarsko podolsko govedo, Nemško svetlo 
govedo(German Yellow), Dexter, Podolsko govedo, Blaarkop rood, Normande, Kärntner 
Blondveih, Istrsko govedo, Kostroma. 

• Ali križanke izključno med naštetimi pasmami. 

 

• Načrtovan znesek na enoto za kravo molznico znaša 91 eur, najnižji znesek načrtovanega 
zneska na enoto 82 eur in najvišji znesek načrtovanega zneska na enoto 104,65 eur.  

MLEKO V GO 
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• Primer ni v A kontroli:  

 

MLEKO V GO 

Primer za KMG  PRIMER 1: PRIMER 2: 

Gorsko območje da da 

MQ 17.831 17.831 

Povprečna mlečnost 5924 5924 

Količnik za določitev KM 

17.831/5924= 3,01 
 ( 3 živali morajo biti 
KM, upravičene so le 
če izpolnijo še ostale 
pogoje za KM) 

17.831/5924= 3,01 
 ( 3 živali morajo biti 
KM, upravičene so le 
če izpolnijo še ostale 
pogoje za KM) 

skupno število živali na KMG, od tega : 6 6 
     - je št živali, ki izpolnjuje pogoje (pasma, 

OOR, telitev)  in za KD in za KM 4 2 

- je  št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KD 1 0 

 -je št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KM 1 4 

Izplačilo  skupaj 6 5 

PVP_MLEKO (zaradi količnika za določitev KM) 3 3 

PVP_KD 3 2 

Primer za KMG  
GO ne 

MQ 37.320 

Povprečna mlečnost 5924 

Količnik za določitev KM 

37.320/5924= 6,3 (6,3 
živali morajo biti KM, 
upravičene so le če 
izpolnijo še ostale 
pogoje za KM) 

skupno število živali na KMG, od tega : 7 
     - je št živali, ki izpolnjuje pogoje  (pasma, OOR, 

telitev) in za KD in za KM 6 

- je  št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KD 1 

 -je št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KM 0 

Izplačilo   skupaj  1 

PVP_MLEKO (plačilo = 0 , ker se ne nahaja v GO) 
0 (mora pa jih zaradi 
mleka zagotovi 6 KM) 

PVP_KD (ker je na KMG 7 krav in jih 6 spada v čredo 
KM in ne morejo biti KD, čeravno izpolnijo pogoje) 1 
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• Primer je v  A kontroli:  

 

MLEKO V GO 

Primer za KMG  PRIMER 1: PRIMER 2: 

Gorsko območje da da 

MQ 24.000 24.000 

A kontrola DA (Povprečno št. Molznic) 4 4 

Povprečna mlečnost 5924 5924 

Količnik za določitev KM / / 

skupno število živali na KMG, od tega : 6 6 
     - je št živali, ki izpolnjuje pogoje (pasma, 

OOR, telitev)  in za KD in za KM 4 2 

- je  št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KD 1 0 

 -je št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KM 1 4 

Izplačilo  skupaj 6 5 

PVP_MLEKO (zaradi količnika za določitev KM) 4 4 

PVP_KD 2 2 

Primer za KMG , ki ni v GO Lahko prejme le 
podporo za KD 
GO ne 

MQ 24.000 

A kontrola DA (Povprečno št. Molznic) 4 
Povprečna mlečnost 5924 

Količnik za določitev KM / 
skupno število živali na KMG, od tega : 7 

     - je št živali, ki izpolnjuje pogoje  (pasma, OOR, 
telitev) in za KD in za KM 6 

- je  št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KD 1 

 -je št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KM 0 

Izplačilo   skupaj  3 

PVP_MLEKO (plačilo = 0 , ker se ne nahaja v GO) 
0 (mora pa jih zaradi 

zagotoviti 4 KM) 

PVP_KD (ker je na KMG 7 krav in 4 spadajo v čredo 
KM in ne morejo biti KD, čeravno izpolnijo pogoje) 3 



• Kmetija leži na OMD in ima čredo goveda, sestavljana je iz pasme ČB in LS. Ali lahko taka kmetija 
uveljavlja vezano dohodkovno podporo za mleko v gorskih območjih in hkrati vezano dohodkovno 
podporo za krave dojilje (dejansko ima čredo za prirejo mesa in nekaj krav dojilj za prirejo telet)? Če 
je možno, se za število upravičenih dojilj upošteva vse krave in po povprečni mlečnosti določi št. 
molznic, ostalo so dojilje (seveda ob upoštevanju ustrezne pasme)? 

• Da. ČB pasma se šteje le za KM, medtem ko je LS pasma kombinirana pasma in pride v poštev kot 
KM in kot KD. Na podlagi povprečne nacionalne mlečnosti ali pa na podlagi podatka iz t.i. A kontrole 
se določi število KM v čredi, preostanek je lahko KD, če izpolnjuje vse pogoje in seveda pasmo. 

• Na primer: 

Neposredna plačila 2023-2027 - VPRAŠANJA 

NEPOSREDNA PLAČILA - VPRAŠANJA 

Podatek o mlečnosti ali št. Krav KM iz A 
kontrole   4  

skupno število živali na KMG, od tega :   7  
     - je št živali, ki izpolnjuje pogoje (pasma, 

OOR, telitev)  in za KD in za KM Št LS 4 

- je  št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KD 

 -je št živali, ki izpolnjuje pogoje LE za KM Št. KM  3 

Plačilo za KM 4 (3KM +1 LS) 

Plačilo za KD 3 LS 
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• Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do podpore za beljakovinske rastline, če: 

• prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice (OBVEZNO detelje morajo prevladovati –sankcija 
če je v primeru kontrole na kraju samem ugotovljeno, da prevladujejo trave), krmni bob, krmni grah, 
sojo, grašico, volčji bob, bob, grah, fižol, lečo, čičeriko, ali grahor; 

• v primeru, da nosilec KMG prideluje lucerno, detelje, deteljno travne mešanice, krmni grah ali krmni 
bob obtežba na kmetijskem gospodarstvu znaša vsaj 0,9 GVŽ/ha KZU; 

• če nosilec KMG prideluje npr. lucerno in sojo ter nima obtežbe 0,9 GVZ/ha KZU, za lucerno ne more 
prejeti podpore, lahko pa prejme podporo za sojo; 

• so kmetijske rastline iz prve točke prisotne na kmetijskem gospodarstvu kot glavni posevek kot je 
določen v uredbi, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za tekoče leto in do tehnološke zrelosti, 
razen za kmetijske rastline iz druge točke, za katere se namesto tehnološke zrelosti preveri ali je nosilec 
KMG v tekočem letu zanje zagotovil vsaj dva odkosa oziroma v primeru krmnega graha ali krmnega 
boba en odkos; 

• skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha; 

• ugotovljena upravičena površina KMG znaša najmanj 1 ha. 

• Tehnološka zrelost: pri pridelavi beljakovinskih rastlin za zrnje pomeni stopnjo v razvoju zrna, ko to v 
skladu s BBCH-skalo razvojnih faz gojenih beljakovinskih rastlin doseže polno zrelost, kar pomeni, da je 
zrnje trdo in ga z nohtom težko razpolovimo. 

• Obtežba se računa po enakem postopku kot za AK (planine, skupni pašnik –se šteje, da zmanjšuje število 
živali na KMG) 

 BELJAKOVINSKE RASTLINE 
+ izpolnjevanje splošnih pogojev 

do NP izvajanje 
kmet.dej/AK/vstopni prag/pogoji 
upravičenosti – razen AK pokriti 

že s pogoji upravičenosti 

Se ne izvaja na 
območjih, ki so šotišča 

za namen DKOP2 od leta 
2024 



HVALA ZA POZORNOST. 


