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Programsko obdobje 2014–2020 gre počasi h koncu, kar se pozna tudi na spremembah 

ukrepov KOPOP, EK in OMD, ki jih za leto 2021 ni veliko. Spremembe uredb za leto 2021 se 

sklicujejo na tako imenovano tranzicijsko uredbo EU, ki ureja prehodno obdobje 2021/2022. 

Sredstva za obveznosti ukrepov KOPOP, EK in OMD, prevzete v letu 2021, se namenjajo v 

skladu s PRP 2014–2020.  

Sprememba Uredbe o shemah neposrednih plačil vpliva tudi na uredbo, ki ureja ukrepe 

KOPOP, EK in OMD. Ukinitev avtomatizma pomeni, da mora ob spremembi nosilca KMG v 

roku za vložitev zbirne vloge, določenem v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske 

politike za tekoče leto, ali v roku za pozno predložitev vloge zahtevek za plačilo in obvezne 

sestavine zbirne vloge oddati novi nosilec KMG, da je lahko upravičen do plačil za ukrepe 

KOPOP, EK in OMD. Če je zbirno vlogo prejšnji nosilec KMG že oddal, jo mora umakniti, novi 

nosilec KMG pa oddati na novo. Če novi nosilec ne odda zahtevka in obveznih sestavin 

zbirne vloge, se vsa plačila KOPOP ali EK, prejeta v preteklih letih, obravnavajo kot 

neupravičeno izplačani zneski in jih je treba vrniti (velja za trajajoče redne obveznosti in ne 

za podaljšane). 

V letu 2021 je mogoče vstopiti v vse operacije, ki so odprte v sklopu ukrepa KOPOP, te pa so: 

Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih 

travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja 

domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški 

sadovnjaki, Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in 

Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.  

V letu 2021 in predvidoma tudi v letu 2022 bo možno enoletno podaljšanje za tiste 

upravičence, ki so obveznosti podaljšali že v preteklem letu. Torej v letu 2021 lahko svoje 

obveznosti podaljšajo tisti upravičenci, ki so se za podaljšanje odločili že v letu 2020.  

Vsem, ki ste v posamezne operacije ukrepa KOPOP ali v ukrep EK vstopili v letu 2016, se je 

z letom 2020 zaključila petletna obveznost. Zato se boste morali ob oddaji zbirne vloge za 

leto 2021 opredeliti, če želite enoletno podaljšanje obveznosti. Enoletno podaljšanje bo 

predvidoma možno tudi v letu 2022, vendar samo, če boste obveznosti podaljšali že v letu 

2021. 

 

Nov seznam prepovedanih aktivnih snovi na vodovarstvenih območjih 

Z namenom izpolnjevanja zahteve FFSV – Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so 

dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih ukrepa KOPOP (zahtevi POZ_FFSV in 

VOD_FFSV), velja nov seznam prepovedanih aktivnih snovi. Pri uvrstitvi na seznam je bil 



upoštevan potencial spiranja aktivne snovi v podtalnico, potencialna prisotnost metabolitov 

aktivne snovi nad dovoljeno mejo 0,1µg/L, toksikološke lastnosti aktivnih snovi ter njenih 

metabolitov in podatki monitoringa podzemne in pitne vode. 

Nov seznam aktivnih snovi, ki jih na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) ni dovoljeno 

uporabljati: bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, flufenacet, flurokloridon, klopiralid, 

klorantraniliprol, mcpa, mcpp-p, metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor, 

metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin in 

tritosulfuron. 

Področje vodovarstvenih območji se je v določenih delih razširilo, kar je navedeno v prilogi 5 

k Uredbi KOPOP, ki vključuje spremembe na podlagi Uredbe o vodovarstvenih območjih za 

občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 164/020) in Uredbe o 

vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, 

Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 191/20). 

Analize tal in gnojilni načrti 

Dobra kmetijska praksa je, da razpolagamo z aktualnimi analizami tal in gnojilnimi načrti. Za 

potrebe zahtev ukrepov KOPOP in EK je za leto 2021 veljavna analiza tal, izdelana od 1. 

januarja 2018. Nove analize tal morajo predložiti tisti, ki v ta dva ukrepa vstopajo prvič. Pri še 

trajajočih obveznostih in pri podaljšanju obveznosti je nova analiza tal potrebna le za novo 

pridobljene GERKe, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila. Na podlagi veljavne 

analize tal je potrebno imeti izdelan tudi petletni gnojilni načrt.  

Vodenje vseh predpisanih evidenc 

Kot vsako leto vas tudi letos opozarjamo na sprotno in natančno vodenje vseh evidenc ter 

hrambo pripadajočih dokumentov. Pravilno in natančno vodenje evidenc ter hramba dokazil 

sta pomembna zaradi možnosti ugotavljanja izpolnjevanja posameznih zahtev ukrepov 

KOPOP in EK. Pomanjkljivo in nedosledno ali celo popolno ne-vodenje evidenc predstavlja 

eno od pogostejših kršitev pogojev ukrepa KOPOP in EK in pomeni 5-odstotno ali 40-

odstotno znižanje sredstev že v prvem letu ugotovljene kršitve, če se kršitev ponovi, pa se ta 

delež znižanja še poveča.  

Da se boste izognili zmanjšanju sredstev, predlagamo, da evidence vodite sproti, natančno 

in na predpisanih obrazcih, hranite račune, deklaracije, izjave o opravljenih strojnih 

storitvah … Vse predpisane evidence in vso drugo dokumentacijo (račune, deklaracije, 

plačila, izjave …) ste dolžni hraniti pet let po zadnji pridobitvi plačila. 

Usposabljanje in svetovanje za ukrepa KOPOP in EK 

Ne pozabite na obvezno predhodno usposabljanje in uporabite storitev svetovanja. 

Datumi, ki so pomembni za ukrep KOPOP: 

• predhodno usposabljanje, ki je namenjeno tistim, ki v ukrep vstopajo prvič, je 

potrebno opraviti najpozneje do 5. maja 2021, datumi in način izvedbe usposabljanj 

zaradi nepredvidljivih razmer, ki so posledica SARS-CoV-2 (COVID-19), še niso 

dorečeni in bodo dostopni na spletnih straneh ARSKTRP, MKGP in KGZS, vse 

informacije pa lahko pridobite tudi pri vašemu kmetijskemu svetovalcu, 



• redno usposabljanje za leto 2021 mora nosilec ali član KMG opraviti najpozneje do 

20. decembra 2021 in 

• najpozneje do 31. decembra 2021 uporabiti storitev svetovanja, kar velja za 

upravičence, ki so v ukrep KOPOP vstopili v letu 2019. 

 

Datumi, pomembni za ukrep EK: 

• usposabljanja za leto 2021 je treba opraviti najpozneje do 20. decembra 2021, 

• individualen načrt preusmeritve za kmetijsko gospodarstvo mora biti narejen v prvem 

letu trajanja obveznosti, najpozneje do 20. decembra 2021, če upravičenec prvič 

vstopa v kontrolo EK in  

• v petletnem obdobju mora upravičenec vsaj enkrat uporabiti storitev svetovanja, kar 

pomeni, da mora upravičenec, ki je v ukrep EK vstopil v letu 2017, uporabiti storitev 

svetovanja najpozneje do 31. decembra 2021. 

 

 


