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Vsebina predstavitve 
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1. Zahteve na ravni EU 
2. Nacionalni predpisi 
3. Predvidena vsebina v uredbi o izvedbi intervencij 

kmetijske politike za leto 2023 (Uredbi IAKS) 
 



EU del 
• Uredba Sveta in EP 2021/2116:  

člen 59 (Zaščita finančnih interesov Unije) 
 

„1. V okviru SKP države članice spoštujejo veljavne sisteme upravljanja, sprejmejo vse 
zakone in druge predpise, … zlasti: 

(a) preverjanje zakonitosti in pravilnosti dejavnosti, ki se financirajo iz EKJS in EKSRP, 
tudi na ravni upravičencev in kot je določeno v nacionalnih strateških načrtih SKP; 

(b) zagotavljanje učinkovitega preprečevanja goljufij, … ; 

(c) preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje nepravilnosti in goljufij; 

(d) uvedbo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij v skladu s pravom Unije ali, 
kadar to ni mogoče, v skladu z nacionalnim pravom ter po potrebi uvedbo sodnih 
postopkov v ta namen; 

(e) izterjavo neupravičeno plačanih zneskov skupaj z obrestmi …. 

2. Države članice vzpostavijo učinkovite sisteme upravljanja in kontrole, da se 
zagotovi skladnost z zakonodajo Unije, ki ureja intervencije Unije… (SUBSIDIARNOST) 

5. Države članice sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe, ki zagotavljajo, da so 
uporabljene sankcije, …, sorazmerne in da se stopnjujejo glede na resnost, obseg, 
trajnost ali ponavljanje ugotovljenega neizpolnjevanja. „ 

3 



EU del 
• Uredba Sveta in EP 2021/2116:  

Člen 65 (Področje uporabe in opredelitev pojmov v zvezi s tem poglavjem) 

„Vsaka država članica vzpostavi in upravlja integrirani administrativni in kontrolni 
sistem …. se uporablja za  intervencije na osnovi površin in živali iz naslova III, 
poglavji II in IV, Uredbe (EU) 2021/2115 ... tudi za upravljanje in kontrolo 
pogojenosti in intervencij v vinskem sektorju.“ 

Člen 66 (1) (Elementi integriranega sistema) 

(a) identifikacijski sistem za kmetijske parcele; 

(b) sistem za geoprostorske vloge in, kadar je ustrezno, sistem za vloge za živali; 

(c)  sistem za spremljanje površin (AMS), NOVOST; 

= postopek rednega in sistematičnega opazovanja, sledenja in ocenjevanja 
kmetijskih dejavnosti in praks na kmetijskih površinah na podlagi podatkov satelitov 
Sentineli programa Copernicus in drugih vsaj enakovrednih podatkov 

(d) sistem za identifikacijo upravičencev do intervencij in ukrepov iz člena 65(2); 

(e) sistem kontrol in sankcij; 

(g) po potrebi sistem za identifikacijo in registracijo živali. 
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EU del 
• Uredba Komisije 2022/1172,  

• Uredba Komisije 2022/1173 

 

• Uporaba tega sistema za spremljanje površin  vpliva na:  

razvrstitev pogojev upravičenosti ali zahtev pogojenosti na „monitorabilne“ ali 
„nemonitorabilne“,  

površinske intervencije, pri katerih je vsaj en pogoj monitorabilen, se štejejo za 
intervencije pod AMS, 

preglede s strani Agencije,  

na obveščanje in seznanitev vlagateljev; 

na možnost sprememb ali umikov površinskih vlog po zaključku subvencijske 
kampanje do datuma najpozneje 15 dni pred začetkom izplačevanja intervencije ali 
začetkom predplačila, če se to uporabi;  

država mora pripraviti poročilo o presoji kakovosti AMS („AMS QA Report“). 
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Nacionalna raven 

• Zakon o kmetijstvu (vključno z novelo) 

• Pravilnik o RKG 

• Pravilnik o načinu uporabe in načinu poteka komunikacije 
prek Sopotnika ter načinu dodatnega obveščanja strank  

• Predlog Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za 
leto 2023 (Uredba IAKS 2023): posredovan bo v medresorsko 
obravnavo in deležnikom, zato vsebina predstavitve ni končna. 
posodobljene prosojnice 15.3.2023 odražajo končno vsebino 
uredbe, ki gre v sprejem in objavo 
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Uredba IAKS 2023 - predlog 

Za zahtevke  

• iz Uredbe o neposrednih plačilih iz Strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023-2027; 

• iz Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, 
naravne ali druge omejitve in območja Natura 2000 iz 
Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za 
Slovenijo; 

• iz Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023. 

7 

Integriran Administrativni in Kontrolni Sistem (IAKS) se 
v celoti uporablja za: 



Uredba IAKS 2023 - predlog 

• preverjanje zahtev iz Uredbe o pravilih pogojenosti;  

• intervencijo Ekološko čebelarjenje iz Uredbe, ki ureja plačila za 
okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in 
območja Natura 2000; 

• intervencijo Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz 
uredbe, ki ureja intervencije v vinskem sektorju, in ukrep 
Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz uredbe, ki ureja 
izvajanje podpornega programa v vinskem sektorju;  

• za preverjanje zahtev iz Uredbe o navzkrižni skladnosti (pri 
prejemniki sredstev iz ukrepa prestrukturiranje in preusmeritev 
vinogradov in intervencije OMD za leto 2023 Podporni programi v 

vinskem sektorju iz 40. člena Uredbe (EU) št. 1308/2013!); 8 

Posamezni elementi IAKS-a (zlasti podatki iz zbirne vloge) se 
uporabljajo pri ukrepih:   



Uredba IAKS 2023 - predlog 

• dajejo v promet živinska gnojila kmetijskim gospodarstvom v skladu 
z uredbo, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov; 

• so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur v skladu s 
pravilnikom, ki določa evidenco posebnih kultur – ZV ODDATI DO 
30.6.2023; 

• so zavezanci za prijavo površin zelenjadnic in zelišč v skladu s 
pravilnikom, ki določa evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč; 

• so člani organizacije proizvajalcev v skladu s pravilniki, ki urejajo 
priznanje organizacij proizvajalcev v posameznem sektorju; 

• so člani skupine proizvajalcev za skupno trženje v skladu s 
pravilnikom, ki ureja priznanje skupine proizvajalcev za skupno 
trženje; 
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Posamezni elementi IAKS-a (zahteva po oddaji zbirne vloge) 
veljajo za upravičence, ki:   



Uredba IAKS 2023 

• so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;  

• so člani partnerstva v okviru ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020; 

• so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu z uredbo, ki ureja podukrep 
pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020; 

• nameravajo kandidirati za podporo v okviru intervencije podpora za 
vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov iz Strateškega načrta 
skupne kmetijske politike 2023-27; 

• je v drugih predpisih tako določeno, 

• …? 
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Posamezni elementi IAKS-a (zahteva po oddaji zbirne vloge) velja za 
upravičence, ki:   



Pomen izrazov 
• kmetijska parcela je strnjeno zemljišče kmetijske površine in, kadar je za 

posamezno intervencijo iz drugega odstavka 1. člena te uredbe ustrezno, 
tudi površina krajinskih značilnosti (v nadaljnjem besedilu: KRZ) [za namen 
DKOP 8 „ohranjanje“, in/ali DKOP 8 „minimalen 4% njivskih površin“ (samo 
če si zavezanec za 4%!) in/ali intervencije KOPOP_BK Ohranjanje mejic], ki 
jo prijavi en upravičenec in zajema eno skupino kmetijskih rastlin;  

• skupina kmetijskih rastlin pomeni skupno površino ene ali več kmetijskih 
rastlin, za katere je podan zahtevek za isto intervencijo, podintervencijo, 
shemo, operacijo ali zahtevo. Če znotraj intervencije, podintervencije, 
sheme ali operacije razlikujemo različne višine plačil na enoto, potem 
posamezno skupino kmetijskih rastlin tvori skupna površina ene ali več 
kmetijskih rastlin, za katere je podan zahtevek z isto višino plačila na enoto; 

• upravne sankcije so sankcije, kot so določene v 40.a členu ZKme-1 ter se za 
določeno leto zahtevka izračunajo v skladu z določili te uredbe in uredbami 
‚za intervencije‘; 

• zahtevek je zahtevek za plačilo ali vloga za pomoč za intervencijo, shemo, 
podintervencijo operacijo oziroma zahtevo iz SNSKP 2023-2027, ki ga 
upravičenec poda na zadevnem obrazcu zbirne vloge; 11 



Pomen izrazov 
• čezmerno prijavljena površina je površina zahtevka, za katero je 

ugotovljeno, da ni upravičena;  

• nepravilno prijavljena površina je površina zahtevka, za katero je 
ugotovljeno, da je upravičena, vendar je njeno stanje prijavljeno napačno;  

• ugotovljena površina je površina zahtevka, ki se po opravljenem 
upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem šteje za upravičeno;  

• ugotovljeno število živali je število živali z zahtevkom, ki se po 
opravljenem upravnem pregledu oziroma pregledu na kraju samem šteje 
za upravičeno; 

• identifikacijska številka upravičenca je 9-mestna identifikacijska številka 
upravičenca, ki se začne s 7-mestno številko, ki je enaka identifikacijski 
številki subjekta iz 140. člena zakona, ki ureja kmetijstvo, ter nadaljuje z 2-
mestno številko 

• (v členu o vsebini zbirne vloge so definirani glavni posevki, naknadni 
prezimni in neprezimni posevki, predsevki) 
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Obveznosti upravičenca 

• Upravičenec mora imeti v RKG prijavljene vse kmetijske 
površine in KRZ  

• Neusklajene podatke v RKG oziroma vse spremembe podatkov 
uredi na pristojni upravni enoti vsaj en dan pred spletnim 
vlaganjem zbirne vloge. 

  

Uporaba podatkov iz identifikacijskega sistema za zemljišča 

• Na zahtevkih se podatki o površinah kmetijskih parcel in 
površinah kmetijskih rastlin navedejo v kvadratnih metrih. 
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Splošna načela v zvezi s kmetijskimi površinami 

 
• Najmanjša velikost kmetijske parcele, za katero se lahko vloži 

zahtevek v zbirni vlogi, je 0,1 ha, razen, če je v uredbah ‚za 
intervencije‘ določeno drugače.  

• Površine, ki jih upravičenec prijavi za svoje kmetijsko gospodarstvo 
na geoprostorskem obrazcu, morajo ostati v RKG prijavljene na tem 
kmetijskem gospodarstvu do konca roka za vložitev zbirne vloge! 
– Če je neka raba pogoj za ukrep, potem jo je treba ohranjati v naslednjem 

letu 

– Če odgovornost vlagatelja za parcelo, na kateri uveljavljal intervencijo, 
čeprav jo je prodal, oddal 

 

•  člen Letni vnos dušika iz živinskih gnojil => Črtan je, ker je v 
Uredbi o pravilih pogojenosti 

 

14 



Zbirna vloga, obrazci, zahtevki in priloge 
• Upoštevajo se nove intervencije ali pa spremenjeni pogoji, 

novi sloji, nova dokazila. 

• Upravičenec ali njegov pooblaščenec zbirno vlogo vlaga v 
spletni aplikaciji za oddajanje vlog. Priloge zbirne vloge, 
dokazila ali izjave, ki jih ni mogoče vložiti v obliki spletnega 
obrazca, predloži kot skenogram.  

• Če vlaganje izvaja pooblaščenec, se mora pred spletno 
vložitvijo registrirati pri agenciji najpozneje do 15. junija 2023 
in izpolniti tudi izjavo (30.a člen ZKme-1.) 

• Pri izpolnjevanju obrazcev se uporablja šifrant, ki je malo 
preoblikovan (več vrst prahe, več podrobnosti pri 
zelenjadnicah, bolj natančno pri mešanicah).  
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Pred izpolnjeni (vnaprej pripravljeni) 
obrazec – „Predtisk“ 

• „Predtisk“ vključuje podatke iz RKG na stanje na dan 
[195.2.2023], in iz drugih evidenc. Namenjen je 
seznanitvi upravičenca s podatki, ki jih rabi pri vnosu 
zbirne vloge, vključno z napakami v RKG.  

    Objavljen bo na spletni strani Agencije. 

    Dostop  je s KMG-MID številko. 

 

• Grafični kontrolni sloji za leto 2023 na  Javnem 
pregledovalniku grafičnih podatkov.   
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Zbirna vloga 
• Rok za oddajo: 31. marec – 10. julij 2023 

– lzjema: dobrobit živali – drobnica najpozneje do 5. maja 
2023; 

– POSEBNE KULTURE -> ZV ODDATI DO 30.6.2023 

• Ni več pozne predložitve 

• Spremembe ali dopolnitve zbirne vloge: 

– Zahtevki za površinske intervencije, ki so predmet AMS 
(vse razen operacije KOPOP_BK Ohranjanje mejic): 

• do 29.3.2024 [1.4.2024] za shemo ZEL intervencije SOPO,  

• do 2. 11. 2023 za ostale zahtevke v zvezi s površino. 

• VENDAR: Spremembe ali umiki se ne dovolijo v zvezi z 
neskladnostmi, ki so povezane s pogoji za upravičenost, ki jih 
ni mogoče spremljati z AMS, in se odkrijejo drugače kot s 
sistemom za spremljanje površin ali upravnimi pregledi, ali 
ko je upravičenec obveščen o nameri, da se opravi pregled 
na kraju samem. 17 



Zbirna vloga 

– Zahtevki za vezano dohodkovno podporo za živali 
(neposredna plačila):  
• Rok še ni določen. do 15 dni pred datumom prvega plačila 

oziroma predplačila zadevnega zahtevka (DO ODLOČBE) 

• VENDAR: V zvezi s pogojem glede identifikacije in registracije 
živali se spremembe dovolijo le pred datumom, ki ga država 
članica določi v skladu s členom 34(2) Uredbe (EU) 
2021/2115 (prvi dan obdobja obvezne reje), in če rok za 
spremembe še ni potekel.  

Poleg tega spremembe ali umiki niso dovoljeni, ko je 
upravičenec obveščen o nameri, da se opravi pregled na kraju 
samem, ali ko upravičenec na podlagi nenapovedanega 
pregleda na kraju samem izve za neskladnost.  
Se pa spremembe ali umiki dovolijo v zvezi z delom, pri 
katerem se neskladnost, ki je bila sicer ugotovljena pri 
pregledu na kraju samem, ni ugotovila. 
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Zbirna vloga 

– Zahtevki za vse druge intervencije: 
• Rok še ni določen. 

• VENDAR: Spremembe ali umiki niso dovoljeni, ko je 
upravičenec obveščen o nameri, da opravi pregled na kraju 
samem, ali ko upravičenec na podlagi nenapovedanega 
pregleda na kraju samem izve za neskladnost.  

Se pa spremembe ali umiki dovolijo v zvezi z delom, pri 
katerem se neskladnost, ki je bila sicer ugotovljena pri 
pregledu na kraju samem, ni ugotovila. 

 

– Umiki: predvidoma do 15 dni pred datumom 
prvega plačila oziroma predplačila zadevnega 
zahtevka. 
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Sprememba zahtevka 
• Sprememba zahtevka v zvezi s površino, ki je bil na zbirni vlogi vložen do 

10.7.2023, pomeni:  

– povečanje ali zmanjšanje površine tega zahtevka,  

– spremembo kmetijske rastline,  

– spremembo vrste rabe izjemoma (novost!) ali  

– drugih podatkov v zvezi z tem zahtevkom.  

• Sprememba zahtevka se izvaja prek Geoprostorskega obrazca;  

• VENDAR: Če upravičenec spreminja vrsto rabe, se ta ne more spremeniti v 
vrsto rabo 1300 – trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi 
značilnostmi, 1211 – vinograd, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni 
sadovnjak, 1230 – oljčnik, 1160 - hmeljišče,  1212 - matičnjak,  1510 – skupina 
dreves in/ali grmičevja, 1520 - mejica, 1530 – obvodna vegetacija, 1540 – 

posamezno drevo, 1550 – drevesa v vrsti, 5010 – suhi zid ali 7010 – vodna prvina.  

• VENDAR: Upravičenec ne more spreminjati vrste rabe 1181 - trajne rastline 
na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191 - rastlinjaki, kjer pridelava ni v 
tleh, 1320 - travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, 1510 – skupina 
dreves in/ali grmičevja, 1520 - mejica, 1530 – obvodna vegetacija, 1540 – 
posamezno drevo, 1550 – drevesa v vrsti, 5010 – suhi zid ali 7010 – vodna prvina. 
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Pregledi 
• Upravni pregledi 

– preverjanje z uporabo računalniških orodij in 
podatkovnih zbirk in pregled pravnomočnih odločb in 
plačilnih nalogov drugih pristojnih organov ali so 
izpolnjeni pogoji upravičenosti ali zahtev pogojenosti, 
da ni dvojnega financiranja… 

– Agencija izvaja upravne preglede avtomatizirano z 
uporabo računalniških orodij, tako da se podatki iz 
zahtevkov preverjajo glede na podatke iz podatkovnih 
zbirk ministrstva in drugih državnih organov 

– zajemajo vse elemente, ki jih je z upravnimi pregledi 
mogoče in primerno preveriti.  
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Pregledi 
• Upravni pregledi s pomočjo sistema AMS 

– Agencija za posamezni zahtevek za površinske intervencije (razen za 
operacijo KOPOP_BK Ohranjanje mejic) s pomočjo sistema za 
spremljanje površin pregleduje in spremlja izpolnjevanje vseh tistih 
pogojev upravičenosti, za katere ji podatki tega sistema omogočajo. 
Prav tako nekaterih zahtev pogojenost (OOTT, kolobar!) in 
upravičenosti do višje sile in izjemnih okoliščin, 

– Agencija lahko opravi dodatni terenski ogled (a36.b člen ZKme-1) , če 
na podlagi satelitskih posnetkov in morebitnih drugih dokazil oceni, da 
ne razpolaga z dovolj zanesljivimi podatki za določitev „barvne oznake“ 
(zelena, rdeča, rumena ali siva), 

– Sopotnik - informacijsko orodje za komunikacijo s strankami, omogoča 
elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov. 

– Od 1. avgusta do 15. oktobra 2023 agencija objavlja začasne rezultate 
ugotovitev  pridobljenih s pomočjo sistema AMS. 
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Pregledi 
• Upravni pregledi s pomočjo sistema AMS 

– Če je na določeni poljini za določeni zahtevek ugotovljeno neskladje 
med stanjem v naravi in pogoji upravičenosti zahtevka, se za takšen 
zahtevek in zadevno poljino izkaže rdečo barvno oznako ter ugotovitev 
poda v Sopotnik.  

– Z objavo rdeče barvne oznake v Sopotniku je upravičenec hkrati 
pozvan, da zahtevek umakne oz. ustrezno spremeni ali preko 
Sopotnika posreduje dokaze o izpolnjevanju pogoja upravičenosti.  

– Končne rezultate ugotovitev pregledov s pomočjo sistema AMS 
agencija objavi v Sopotniku vsaj 14 dni pred zadnjim rokom za 
spremembe in umike zahtevkov in o tem obvesti stranko.  

– Če agencija po roku za spremembe in umike zahtevkov s pomočjo 
sistema AMS ugotovi neizpolnjevanje pogoja upravičenosti, takšno 
ugotovitev objavi v Sopotniku, vendar upravičenec zahtevka z rdečo 
barvno oznako po roku za spremembe in umike zahtevkov ne more 
več umakniti oziroma zahtevka ustrezno spremeniti ali preko 
Sopotnika posredovati dokaze o izpolnjevanju njegove upravičenosti. 
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Pregledi 
• Pregledi na kraju samem 

– se lahko napovejo, če to ne posega v njihov namen ali 
učinkovitost. Vsaka napoved mora biti omejena na najkrajše 
obdobje, ki je potrebno, da se pregled na kraju samem lahko 
izvede. 

– se , razen v ustrezno utemeljenih primerih, v zvezi z zahtevki za 
živali izvedejo v 48 urah, v zvezi z zahtevki za površine pa v 14 
dneh po napovedi pregleda. 

– se enakomerno razporedijo na tisto obdobje, v katerem jih je 
mogoče in smiselno izvajati. Kadar je ustrezno, se z enim 
pregledom na kraju samem lahko sočasno opravi več pregledov, 
ki se izvajajo za namen uredb za intervencije ali uredbe, ki ureja 
pogojenost.  

– v zvezi s površinami se izvajajo zlasti za tiste pogoje 
upravičenosti, ki jih ni mogoče preveriti s pomočjo sistema za 
spremljanje površin 
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Pregledi 
• Pregledi na kraju samem - stopnja kontrole po zgledu dosedanjih pravilih:  

Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete: vsaj 5 % upravičencev; PREVERJA SE NA 
TERENU V SKLOPU PREVERITEV V ZVEZI Z UMETNO USTVARJENIMI POGOJI/CILJI INTERVENCIJ 

Sheme za podnebje, okolje: vsaj 5 3 % upravičencev,   razen za shemo Varstvo gnezd pribe;  

Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice: vsaj 10 % upravičencev in zajema vsaj 10 % 
zahtevnih živali;  

Vezana dohodkovna podpora za rejo govedi, za krave dojilje, za mleko v gorskih območjih: vsaj 5% 
upravičencev in vsaj 5% zahtevanih živali; 

Vezana dohodkovna podpora za beljakovinske rastline, s stopnjo kontrole vsaj 3 5 % upravičencev; 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Podnebne spremembe: vsaj 3 5 % upravičencev; 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri : vsaj 3 5 % upravičencev; 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina: vsaj 3 5 % upravičencev; 

Ekološko kmetovanje: vsaj 3 5 % upravičencev; 

Biotično varstvo rastlin: vsaj 3 5 % upravičencev; 

Dobrobit živali – govedo in Dobrobit živali – prašiči: vsaj 5% upravičencev in vsaj 5% zahtevanih 
živali, razen za BVD;  

Dobrobit živali – drobnica in Dobrobit živali – konji: vsaj 10 % upravičencev in vsaj 10% zahtevanih 
živali; 

Lokalne pasme in sorte: vsaj 5 % upravičencev;  

Plačila NATURA 2000: vsaj 3 5 % upravičencev. 
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Primer - shema INP 8.01 
EKSTENZIVNO TRAVINJE 

POGOJI UPRAVIČENOSTI:  

• obvezno je spravilo travinja, če se izvaja košnja; 

• mulčenje ni dovoljeno; 

• ne glede na prejšnjo alinejo se po končanem obdobju paše po potrebi opravi čistilna košnja, ki se v primeru, da se izvede z 
mulčenjem, lahko opravi po 15. septembru tekočega leta; 

• uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena; 

• ni dovoljen prevzem živinskih organskih gnojil iz drugega kmetijskega gospodarstva in uporaba drugih organskih gnojil, ki 
nimajo izvora iz zadevnega kmetijskega gospodarstva; 

• izvajati se mora na vseh rabah GERK iz drugega odstavka tega člena, ki so na kmetijskem gospodarstvu; 

• izvaja se na območju celotne Republike Slovenije; 

• povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,2 do 0,9 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na posameznem 
kmetijskem gospodarstvu v letu izvajanja sheme. 

 

Z upravnim pregledom se preverijo: 

• ustreznost rabe, košnja, paša in kmetijska rastlina preko zbirne vloge in sistema spremljanja površin; 

• ustreznost obtežbe na pet presečnih datumov, ki so naključno izbrani in bodo objavljeni na spletnih straneh agencije; 

• izpolnjevanje zahtev fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil; 

• preveritev ali je bil opravljen prevzem organskih gnojil na kmetijskem gospodarstvu; 

• preveritev vključenosti vseh GERK v shemo. 
 

S pregledom na kraju samem se izvede: 

• pregled evidenc; 

• popis števila GVŽ; 

• preveritev površine ali je bilo opravljeno spravilo travinja v primeru košnje; 

• preveritev površine glede prepovedi mulčenja; 

• preveritev površine glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil. 
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Upravne kazni 
• Držimo se dosedanjih pravil pri površinskih zahtevkih in pri 

zahtevkih za živali 
• En del pravil v katalogu sankcij v uredbah o intervencijah (npr. 

za SOPO, za DŽ, za KOPOP) 
• Novost (zaradi pomena pravilne prijave) 

– Predložitev lažnih dokazov z namenom pridobitve plačila, hujša 
malomarnost, nerazkritje pomembnih podatkov za odločitev ali 
hujše namerno neizpolnjevanje pogojev upravičenosti, ki lahko 
privede do resnih posledic za zdravje ljudi, zdravje in počutje 
živali ali varstvo okolja in narave, pomeni zavrnitev zadevnega 
plačila za leto zahtevka, na katerega se ugotovitev nanaša ter 
ukinitev plačila za naslednje leto ali naslednje dve leti, pri čemer se 
upoštevajo merila resnosti, obsega, trajanja in ponavljanja => + 
Uredba o pravilih pogojenosti! 

– nepravilno prijavljene rastline in/ali raba: če Sopotnik pozove, je 
treba vse ažurirati, čeprav je površina upravičena. 

• Tudi v prihodnje upoštevanje ugotovitve drugih organov! 
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Ostale novosti glede na 13.2.2023 

• Če je na kmetijskem gospodarstvu ugotovljeno, da se register prašičev na 
gospodarstvu in spremna dokumentacija ne vodi sproti in v skladu s pravilnikom, 
ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev, se pri intervenciji KOPOP_PS, 
intervenciji dobrobit živali in/ali operaciji lokalne pasme plačilo za zahtevke za 
prašiče zniža za 1 %, oziroma 3 %, če se sploh ne vodi. 

• OMD plačilo se bo za 2023 izvajalo v okviru PRP 14-20, zato za zahtevke OMD velja 
izpolnjevanje navzkrižne skladnosti (npr. I&R zahteve, ki jih v pogojenosti ni!). 
Vendar bo omogočena poenostavitev kontrol (12. člen Delegirane EU uredbe 
2022/1172): upravičence se preverja glede pogojenosti in zahteve navzkrižne 
skladnosti se preveri zgolj, če KMG ne izpolnjuje vseh zahtev pogojenosti; 

• Pregledi na kraju samem se bodo izvajali tudi za izvedbo ocen kakovosti 
geoprostorskega obrazca in sistema za spremljanje površin. Če bo ugotovljeno 
neskladje, bo to tudi imelo vpliv na uporabo upravnih sankcij. 

• V primeru prenosa kmetijskega gospodarstva iz nosilca A na B v času, ko se je rok 
za oddajo zbirne vloge že iztekel, sredstva iz naslova te zbirne vloge prejme 
nosilec B, če bo ta (B) na agenciji do 2. 11.  2023 posredoval predpisan obrazec, na 
katerem sporoča prenos in zahteva plačilo sredstev iz naslova zbirne vloge, ki jo je 
oddal nosilec A. Če tega novi nosilec B ne bo storil, sredstva iz naslova zadevne 
zbirne vloge ostanejo neizplačana! 28 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 
 

Hvala za pozornost! 
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