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iz vsebine
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Že krepko smo vstopili v leto 2016 in 
na kmetijah so se začele priprave na 
pomladanska dela, saj pregovor pravi: 
Kakor bomo sejali, tako bomo želi. 
To seveda velja tudi za KGZS, zato smo 
že začeli s številnimi aktivnostmi. 
Predvsem smo se osredotočili na 
reševanje težav, ki jih ima kmetijstvo z 
davki in škodami po divjadi ter zvereh, 
ne smemo pa pozabiti tudi na težave 
v sektorjih mleka, živine, prašičev, 
hmelja, vrtnin in sadja. Pomembno je, 
da težave, ki so se pokazale v lanskem 
letu, poskušamo v čim večji meri 
odpraviti do nove sezone prodaje. 
Imamo tudi nekaj težav z obveščanjem 
članov prek nekaterih medijev. 
Potrudili se bomo, da vas bomo sproti 
in čim več obveščali prek naših spletnih 
strani in našega glasila Zelena dežela. 
Seveda bomo sodelovali tudi z drugimi 
mediji, zato boste o našem delu sproti 
obveščeni.
Spoštovane članice in člani, vstopili smo 
tudi v postni čas. To je čas zmernosti, 
razmisleka in čas, ko se ozremo okoli 
sebe in tudi globlje vase. Vse to bomo 
letos še posebej potrebovali, ker je to 
leto volitev v organe KGZS.
Sicer je še zgodaj, a ker naslednja 
številka Zelene dežele izide aprila, vam 
že sedaj iskreno želim vesele velikonočne 
praznike. 

Cvetko  »
Zupančič

predsednik 
KGZS

KAKO DO inFORMACiJ nA KGzs
SPLOŠNE INFORMACIJE
Tel.: 01 513 66 00, e-naslov: kgzs@kgzs.si,  www.kgzs.si

UREDNIŠTVO ZELENE DEŽELE
Tel.: 01 513 66 40, e-naslov: zelena.dezela@kgzs.si
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Nekateri pomembnejši dogodki v 
februarja, marcu in aprilu
Kdaj? Kaj? Kje?
11. 2. 10. licitacija lesa Slovenj Gradec

12. 2. Posvet o pridelavi češenj
Biotehniška fakul-
teta, Jamnikarjeva 
101, Ljubljana

12. 2. 53. seminar o hmeljarstvu Laško

14. 2. Državno ocenjevanje pletenic Prečna pri Novem 
mestu

23. 2. Občni zbor Ekosocialnega 
foruma Slovenije

KGZS, 
Gospodinjska 6

25.–28. 2. Sejem Jagd & Fischerei - lov, 
ribolov Salzburg, Avstrija

27. 2.–6. 3. SIA - kmetijski sejem in 
mehanizacija Pariz, Francija

29. 2. do 
6. 5.

Vnos zbirnih vlog za ukrepe 
SKP Na enotah JSKS

5.–8. 3.  Oliocapitale – sejem oljčnega 
olja Trst, Italija

8.–13. 3. 
Sejem dom – ponudba za 
dom, gradbeništvo, ogrevalna 
tehnika, okolica

Ljubljana

8.–9. 3. 43. tradicionalni letni posvet 
zadružnikov Portorož

11.–13. 3.  22. Gregorjev sejem Novo mesto 
– Graben

11.–13. 3. Sejmi Flora, Poroka, Altermed Celjski sejem, Celje
12.–13. 3. 39. dnevi čebelarstva Celjski sejem, Celje
13.–15. 3. Sejem Intervino Celovec, Avstrija

19. 3. Podeželje v mestu – velika 
noč na podeželju

Pogačarjev trg, 
Ljubljana

31. 3.–2. 4. Pomladni sejem gradbeništva, 
energetike, obrti Gornja Radgona

31. 3.–2. 4. GREEN – trajnostne 
tehnologije Gornja Radgona

10.–13. 4. Sejem Vinitaly – sejem vin, 
vinogradništvo, oljkarstvo Verona, Italija

8.–10. 4. Kmetijsko-obrtni sejem 
Komenda Komenda

16. 4. Podeželje v mestu – gremo na 
kmetijo 

Pogačarjev trg, 
Ljubljana

Zbral: Ma. P. »

ne pRezRite

Leto 2016: Mednarodno 
leto zrnatih stročnic
Združeni narodi so na svoji 68. generalni skupščini razglasili 
leto 2016 za Mednarodno leto zrnatih stročnic. 

V okviru Mednarodnega leta zrnatih stročnic bodo pote-
kale številne aktivnosti z namenom povečanja ozaveščenosti 
javnosti o prehranskih koristih zrnatih stročnic, njihovem po-
menu v trajnostni pridelavi hrane in pomenu za splošno pre-
hransko varnost. V celotni prehranski verigi se bodo spod-
bujale aktivnosti za boljše izkoriščanje beljakovin iz zrnatih 
stročnic, za večjo vključenost v kmetijski kolobar, za poveča-
nje njihove pridelave v svetu in boljšo globalno oskrbo.

Ma. P. »

Predstavitve Zakona o 
agrarnih skupnostih
V oktobru 2015 je začel veljati nov Zakon o agrarnih 
skupnostih. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 
v januarju že izvedla prve predstavitve novega predpisa 
(Ljubljana, Kobarid, Dovje in Ptuj), ki so bile dobro obiskane. 
V februarju bosta predstavitvi potekali še na dveh lokacijah:
•	 11.	februar	ob	17.00	v	Hrpeljah,	dvorana	Občine	Hrpelje-

Kozina, Reška cesta 14, Kozina in
•	 18.	februar	ob	17.00	v	Novem	mestu,	dvorana	Kmetijsko	

gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 
Novo mesto.

Predstavitve zakona in novih pravil o delovanju agrarnih 
skupnosti Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organi-
zira skupaj z Združenjem predstavnikov agrarnih skupno-
sti Slovenije ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Namen predstavitev je obrazložiti glav-
ne rešitve zakona o agrarnih skupnostih, pojasniti delovanje 
agrarnih skupnosti po določbah novega zakona in odgovori-
ti na vprašanja o postopkih registracije agrarnih skupnosti. 

Gašper Cerar »
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Neposredna plačila v letu 2016 
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki ste oddali vlogo za shemo neposrednih plačil za leto 2015, boste v 
februarju 2016 prejeli odločbo o dodelitvi plačilnih pravic za pridobitev neposrednih plačil v novem 
programskem obdobju. Tej odločbi sledi odločba o izplačilu neposrednih plačil za leto 2015. V marcu pa 
začne teči rok za vložitev zbirne vloge za leto 2016.

teMA MeseCA

Rok za vložitev vlog za she-
me neposrednih plačil (she-
ma osnovnega plačila, she-
ma za male kmete, shema za 
mlade kmete, plačilo za zele-
no komponento, prostovolj-
no vezana podpora) ostaja ne-
spremenjen, tj. od 29. 2. do 6. 
5. 2016. Pogoji za pridobitev 
neposrednih plačil so oprede-
ljeni v Uredbi o shemah nepo-
srednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/2015, 13/2015, 30/2015 in 
103/2015). 

Vsebine posameznih shem 
plačil se glede na leto 2016 
niso bistveno spremenile. 
Najpomembnejšo vsebino pred-
stavljamo v nadaljevanju. 

SPLOŠNI POGOJI:  
Do neposrednih plačil je upra-
vičen vlagatelj (nosilec KMG), 
ki:
•	 izvaja	kmetijsko	dejavnost,	
•	 ima	 skupno	vsaj	1	ha	upra-

vičenih (kmetijskih) povr-
šin (če uveljavlja le podpore 
za živali, mora biti upravi-
čen do vsaj 100 evrov), 

•	 izpolnjuje	 pogoje	 za	 aktiv-
nega kmeta (se ne ukvarja z 
nekmetijskim dejavnostmi s 
t.i. negativne liste) ter 

•	 izpolnjuje	pogoje	iz	posame-
znih shem. 

Najmanjša upravičena površi-
na kmetijske parcele znaša vsaj 
0,1 ha. 

Pri splošnih pogojih opo-
zarjamo na spremembo dveh 
definicij, ki sta poleg neposre-
dnih plačil pomembni tudi pri 

izvajanju ukrepov KOPOP, EK 
in OMD.

Za leto 2016 je podrobneje 
opredeljeno, kaj na zemljišču, 
kjer ni pridelave kmetijskih ra-
stlin ali paše, sodi pod »izvaja 
kmetijsko dejavnost« (iz prej-
šnjega odstavka) oziroma, kaj 
pomeni: »vzdrževanje kmetij-
skih zemljišč v stanju, primer-
nem za pašo ali pridelavo, brez 
pripravljalnih ukrepov, ki pre-
segajo uporabo običajnih kme-
tijskih metod in strojev«. 
To pomeni: 
a) Na ornem zemljišču oziro-

ma njivah (zemljišča v pra-
hi) je potrebno izvajati kate-
rikoli agrotehnični ukrep, ki 
preprečuje semenitev pleve-
lov. Če je to zemljišče prija-
vljeno kot površina z ekolo-
škim pomenom, na njem ne 
sme biti kmetijskih rastlin 
vsaj v času od 1. januarja do 
31. julija tekočega leta.

b) Trajni nasad, trajno travinje: 
košnja vsaj enkrat do 15. ok-
tobra tekočega leta. Izjema je 
trajno travinje, ki je vključeno 
v nekatere operacije KOPOP, 
pri katerem je v tekočem letu 
določen del parcele nepoko-
šen, kjer je obvezna košnja 
vsaj enkrat do 15. oktobra na-
slednjega leta (torej pokositi 
vsako drugo leto). 

Druga definicija se tiče trav ali 
drugih zelenih krmnih rastlin, 
med katere po novem ne spa-
dajo več posevki detelj, lucerne, 
sudanske trave in abesinske gi-

zotije ter posevki trav, ki so na-
menjeni pridelavi semen. Trave 
ali druge zelene krmne rastline 
so torej: trave, TDM, DTM ozi-
roma vse zelene rastline, ki tra-
dicionalno rastejo na naravnih 
pašnikih ali so običajno vsebo-
vane v mešanicah semen za pa-
šnike ali travnike. Te definicije 
so pomembne zlasti pri:
- pretvorbi njiv (raba 1100) v 

trajno travinje (raba 1300), 
če so na njivi že šesto leto 
zaporedoma trave ali dru-
ge zelene krmne rastline, in 
posledično pridobitvi statu-
sa okoljsko občutljivega traj-
nega travinja (OOTT), če leži 
v območju OOTT in se v tem 
šestem letu prijavi na zbirni 
vlogi,  

- zeleni komponenti, saj no-
silcu KMG, ki uveljavlja pla-
čilne pravice in ima vsaj 10 
ha oziroma vsaj 15 ha, ni 
treba izvajati diverzifikacije 
ali ohranjati površin z eko-
loškim pomenom, če ima 
75 odstotkov ornega zemlji-
šča ali kmetijskih površin 
namenjenih pridelavi trav 
ali drugih zelenih krmnih 
rastlin.

1. SHEMA OSNOVNEGA 
PLAČILA 
Kot je uvodoma že navedeno, 
bodo na podlagi vlog iz leta 2015 
na novo dodeljene plačilne pra-
vice, na podlagi katerih bo no-
silec kmetijskega gospodarstva 
vsa leta prejemal osnovno pla-
čilo. Z odločbo o dodelitvi pla-

čilnih pravic je določena njiho-
va vrednost, ki je zelo različna, 
saj temelji na »prenosu« zgodo-
vine plačil v novo programsko 
obdobje ter glede na uporabljen 
»model delne konvergence« 
podvržena zviševanju ali zniže-
vanju vrednosti plačilnih pra-
vic z namenom postopnega ize-
načevanja višine plačil. Tako bo 
imelo vsako kmetijsko gospo-
darstvo ob dodelitvi plačilnih 
pravic svojo, individualno vre-
dnost plačilnih pravic. Izjema 
so nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so prejeli plačilne pra-
vice iz nacionalne rezerve, ki 
je enaka nacionalni povprečni 
vrednosti plačilnih pravic v letu 
2016 (okoli 160 evrov).

Od vključno leta 2016 da-
lje bo možno prejeti plačilne 
pravice le iz nacionalne rezer-
ve ali s prenosi plačilnih pra-
vic med nosilci kmetijskih 
gospodarstev.

Dodelitev plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve
Nosilec kmetijskega gospodar-
stva lahko v določenih prime-
rih pridobi plačilne pravice iz 
nacionalne rezerve. Do dodeli-
tve v letu 2016 bodo upravičeni 
nosilci, ki še nikoli niso preje-
li plačilne pravice iz nacionalne 
rezerve in ki:
•	 izpolnjujejo	pogoje	za	mlade	

kmete ali
•	 začenjajo	na	novo	opravljati	

kmetijsko dejavnost ali
•	 jim	 bodo	 ugodene	 pritožbe	

na število ali vrednost pla-
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čilnih pravic ali
•	 v	 letu	 2015	 zaradi	 višje	 sile	

ali izjemnih okoliščin niso 
vložili zahtevka za dodelitev 
plačilnih pravic v predpisa-
nem roku.

Za dodelitev plačilnih pravic iz 
nacionalne rezerve je potrebno 
vložiti vlogo za dodelitev pla-
čilnih pravic iz nacionalne re-
zerve, in sicer najkasneje do za-
dnjega datuma za oddajo zbir-
ne vloge. Poleg zgoraj omenje-
nih pogojev je treba izpolnje-
vati pogoje za aktivnega kmeta, 
imeti vsaj 1 hektar upravičenih 
površin prijavljenih v RKG in 
izvajati kmetijsko dejavnost.

Vrednost plačilne pravi-
ce, dodeljene nosilcem kmetij-
skih gospodarstev iz nacional-
ne rezerve, bo enaka nacionalni 
povprečni vrednosti plačilnih 
pravic v letu 2016, kar pomeni 
okoli 160 evrov. 

 
Vlaganje zahtevkov 
za osnovno plačilo – 
aktiviranje plačilnih pravic
Nosilec kmetijskega gospodar-
stva bo osnovno plačilo prejel le 
z aktiviranjem plačilnih pravic. 
Tako kot pred letom 2015 se to 
izvede z oddajo vloge na zbir-
ni vlogi s primerljivim števi-
lom hektarjev upravičenih po-
vršin, ki morajo biti vpisani v 
Register kmetijskih gospodar-
stev na zadnji dan zamudne-
ga roka za oddajo zbirne vloge. 
Število plačilnih pravic, ki jih 
nosilec kmetijskega gospodar-
stva ne bo aktiviral v dveh za-
porednih letih, se bo izdvojilo v 
nacionalno rezervo.

Prenos plačilnih pravic
Če boste nekateri zaradi more-
bitnega zmanjšanja površin na 
svojem kmetijskem gospodar-
stvu razpolagali z večjim števi-
lom plačilnih pravic kot imate 
upravičenih površin, s kateri-

mi bi lahko uveljavljali oziroma 
aktivirali vse plačilne pravice, 
predlagamo, da višek plačil-
nih pravic prenesete drugemu 
kmetijskemu gospodarstvu. 
Spet drugi boste morda pove-
čevali svoje površine in ne bo-
ste imeli možnosti pridobitve 
plačilnih pravic iz nacionalne 
rezerve, zato boste za prejem 
neposrednih plačil potrebova-
li dodatne plačilne pravice, ki 
jih boste lahko s prenosom pre-
jeli le od drugih kmetijskih go-
spodarstev. Pomembna novost 
reforme neposrednih plačil je 
možnost zakupa plačilnih pra-
vic brez obvez hkratnega zaku-
pa kmetijskih zemljišč.

Vlogo za prenos plačilnih 
pravic z enega na drugo kmetij-
sko gospodarstvo za tekoče leto 
vloži nosilec kmetijskega go-
spodarstva, ki prenaša plačil-
ne pravice. Vložitev je potreb-
no izvesti na podoben način kot 
doslej, preko spletne aplikacije. 
Natisnjen izvod vloge za prenos 
plačilnih pravic morata podpi-
sati prenosnik in prevzemnik 
ter posredovati na Agencijo.

Agencija predlaga, da se pre-
nos plačilnih pravic opravi pred 
vložitvijo vloge za neposredna 
plačila, pri tem pa je omogoče-
no tako prenos kot tudi izpolni-
tev zbirne vloge izvesti v istem 
dnevu. Omogočeni bodo različ-
ni načini prenosa: prodaja/na-
kup, zakup, dedovanje, poda-
ritev … Z izpolnitvijo vloge za 
prenos plačilnih pravic v spletni 
aplikaciji ter podpisano fizično 
vlogo se bo na Agencijo posla-
lo le zahtevek za prenos plačil-
nih pravic, ki se bo zabeležil v 
Registru plačilnih pravic, med-
tem ko boste morali druge ob-
veznosti med starim in novim 
lastnikom ali zakupnikom (po-
godbe, plačila …) urejati sami. 

Da se boste ob oddaji zbirne 
vloge lažje odločili, vam predla-

gamo, da že pred tem preverite, 
koliko imate dodeljenih plačil-
nih pravic (odločbe o tem bo-
ste prejeli v februarju) ter ko-
liko upravičenih površin bo-
ste obdelovali v letu 2016 ter 
seveda tudi v prihodnjih letih. 
V primeru razlik vam svetuje-
mo, da se že predhodno preko 
dogovorov, oglasov … z drugim 
upravičencem dogovorite za 
prodajo/nakup, zakup, dedova-
nje, podaritev … plačilnih pra-
vic, ki jo boste izvedli ob oddaji 
zbirne vloge.

Večkrat se postavljajo tudi 
vprašanja, kakšna je v primeru 
prodaje/nakupa plačilnih pra-
vic primerna cena. Dejansko se 
tega ne da določiti, saj sta nakup 
in prodaja postavljena na prosti 
trg, tako da je cena odvisna od 
ponudbe in povpraševanja.

2. PLAČILO ZA ZELENO 
KOMPONENTO
Vsi nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki bodo vložili vlogo 
in bodo upravičeni do osnov-
nega plačila (aktiviranje pla-
čilnih pravic), bodo morali na 
vseh prijavljenih kmetijskih 
površinah izvajati tudi kmetij-
ske prakse zelene komponente. 
Katere prakse bo treba izvaja-
ti, je odvisno od vrste in obsega 
kmetijskih površin na kmetij-
skem gospodarstvu. Zaradi do-
kaj visoko postavljenih pragov 
pri posameznih praksah, kdo 
mora izpolnjevati določene ak-
tivnosti, večina nosilcev kme-
tijskih gospodarstev za izpol-
nitev zelene komponente ne bo 
imela dodatnega dela, saj obve-
ze zelene komponente tako re-
koč že izpolnjuje. Upravičenci, 
ki ne bodo upoštevali kmetij-
skih praks iz zelene kompo-
nente, bodo izgubili del oziro-
ma celoten znesek plačil zelene 
komponente, odvisno od sto-
pnje kršitve. 

Obvezne kmetijske prakse 
zelene komponente so:
a) diverzifikacija kmetijskih 

rastlin,
b) ohranjanje okoljsko obču-

tljivega trajnega travinja in
c) zagotavljanje površin z eko-

loškim pomenom.

Iz izvajanja obveznosti kme-
tijskih praks iz naslova zelene 
komponente so izvzeti nosilci, 
katerih kmetijsko gospodar-
stvo je v celoti vključeno v kon-
trolo ekološkega kmetovanja (v 
tem primeru se ekološko kme-
tovanje šteje kot izvajanje vseh 
obveznosti zelene komponen-
te). Če je v kontrolo ekološke-
ga kmetovanja vključen le del 
kmetijskih površin, so iz kme-
tijskih praks izvzete le te povr-
šine. V celoti je izvzet tudi no-
silec kmetijskega gospodarstva, 
ki je vključen v shemo malega 
kmeta.

A) Diverzifikacija 
kmetijskih rastlin
Z obvezo diverzifikacije kme-
tijskih rastlin se želi kmete, ki 
imajo večje število ornih povr-
šin (njive, njiva za rejo polžev, 
hmeljišče v premeni, jagode na 
njivi, rastlinjaki in kmetijsko 
zemljišče v pripravi), spodbudi-
ti k večji raznolikosti setve ozi-
roma zasaditve teh površin. To 
obvezo morajo izpolnjevati no-
silci kmetijskih gospodarstev, 
ki imajo 10 hektarjev in več or-
nih zemljišč. 

Kmetijska gospodarstva, 
ki imajo v obdelavi od 10 do 
vključno 30 hektarjev ornih ze-
mljišč, morajo na njih zagoto-
viti vsaj dve različni kmetijski 
rastlini, pri tem pa glavna kme-
tijska rastlina ne sme zajema-
ti več kot 75 odstotkov ornega 
zemljišča.

Če ima kmetijsko gospodar-
stvo več kot 30 hektarjev ornih 
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zemljišč, mora na teh zemlji-
ščih zagotoviti vsaj tri kmetij-
ske rastline, pri tem pa glavna 
kmetijska rastlina ne sme zaje-
mati več kot 75 odstotkov orne-
ga zemljišča, dve glavni kmetij-
ski rastlini skupaj pa ne več kot 
95 odstotkov ornega zemljišča.

Diverzifikacijo kmetijskih 
rastlin je potrebno izvajati v ob-
dobju od 7. maja do 30. septem-
bra, najmanjša površina ornega 
zemljišča, ki se upošteva pri do-
seganju pragov in deležev, pa je 
0,01 hektar.

Posamezen hektar se pri 
izračunu deležev posamezne 
glavne kmetijske rastline lahko 
v zadevnem letu upošteva le en-
krat. Morebitni naknadni po-
sevki za namen površin z eko-
loškim pomenom (točka c ze-
lene komponente) se ne morejo 
hkrati navesti kot kmetijska ra-
stlina za namen diverzifikacije.  

Kot kmetijska rastlina, ki se 
lahko upošteva za izračun po-
sameznih deležev, se šteje:
•	 kultura	 kateregakoli	 rodu,	

opredeljenega v botanični 
razvrstitvi kmetijskih ra-
stlin (npr.: ječmen, pšenica, 
tritikala, proso, sončnice, 
rž, koruza, mak, grah,l upi-
na, lan, leča, konoplja, fižol, 
bob, grašica, ajda, sladkorna 
pesa, oves, bazilika, korenje, 
zelena, koper, jeglič, jastre-
bina, solata, čebula, česen, 
jagode, špinača, peteršilj, 
por itd.);

•	 kultura	katerekoli	vrste	v	pri-
meru družin Brassicaceae, 
Solanaceae in Cucurbitaceae 
(npr.: zelje, cvetača in bro-
koli štejejo kot ena rastlina, 
ker sodijo v isto vrsto druži-
ne Brassicaceae);

•	 zemljišče	 v	 prahi,	 kar	 po-
meni, da na tej površini ni 
kmetijske proizvodnje vsaj 
v času od 1. januarja do 31. 
julija tekočega leta. Praha je 

neobdelano orno zemljišče, 
na katerem je treba v teko-
čem letu izvesti katerikoli 
agrotehnični ukrep, ki pre-
prečuje semenitev;

•	 trave	in	druge	zelene	krmne	
rastline (med druge zelene 
krmne rastline ne sodijo: či-
sti posevki detelj, lucerne, 
trave za pridelavo semen, 
koruza, krmne križnice, kr-
mne korenovke in žita za si-
lažo ali drugo obliko krme).

B) Ohranjanje okoljsko 
občutljivega trajnega 
travinja
Posamezna država članica EU 
mora na območjih Nature 2000 
in območjih šotišč in mokrišč 
opredeliti okoljsko občutljivo 
trajno travinje, ki ga je potreb-
no varovati, kar pomeni, da se 
ga ne sme spreminjati v druge 
kmetijske ali nekmetijske rabe 
ali preorati. Slovenska obmo-
čja, kjer je določeno okoljsko 
občutljivo trajno travinje, so z 
rumeno barvo označena na ze-
mljevidu Slovenije. Podrobnejši 

pregled območij, kjer se lah-
ko vidi, če GERK-i posamezne 
kmetije ležijo na tem območju, 
je mogoč na javnem pregledo-
valniku GERK-ov (http://rkg.
gov.si/GERK/).

K izpolnjevanju zahtev 
ohranjanja okoljsko občutljive-
ga trajnega travinja (OOTT) so 
zavezani nosilci kmetijskih go-
spodarstev, ki uveljavljajo pla-
čilne pravice in imajo OOTT, to-
rej površine s statusom OOTT. 

Poleg površin, ki so prido-
bile status OOTT z letom 2015, 
se bo sloj površin s statusom 
OOTT vsako leto posodobil za-
radi novih površin trajnega tra-
vinja (rabe 1300 (trajni trav-
nik), 1320 (travinje z razprše-
nimi neupravičenimi značil-
nostmi) in 1222 (ekstenzivni 
sadovnjak, če je visokodebeln 
in trajno zatravljen)) v obmo-
čjih OOTT:
- ker so prvič vpisane v RKG 

in prijavljene na zbirni vlogi 
ali

- ker prvič prijavljene na zbir-
ni vlogi (npr. površinam, 

ki so bile 18. januarja 2015 
v RKG kot trajno travinje, 
vendar še niso bile prijavlje-
ne na zbirni vlogi 2015, se 
obveza OOTT pripiše v ti-
stem letu, ko se kot trajno 
travinje prvič prijavijo na 
zbirni vlogi) ali

- ker so v tekočem letu nasta-
le iz njivskih površin zaradi 
šestletne zaporedne pridela-
ve trav in drugih zelenih kr-
mnih rastlin. 

Za površine, za katere so bila 
pred 31. majem 2015 izdana do-
voljenja za obnovo vinogradov, 
velja izjema in niso OOTT.

Nosilci tega trajnega travinja 
ne smejo spreminjati ali preo-
rati. Če bo tak travnik spreme-
njen ali preoran, bodo nosilci 
deležni znižanj izplačil v skla-
du s predpisom, ki ureja izved-
bo ukrepov kmetijske politike. 
Prav tako bodo morali na spre-
menjeni kmetijski površini po-
novno vzpostaviti trajno travi-
nje tako v naravi kot v RKG naj-
kasneje do oddaje zbirne vlo-
ge za naslednje leto. Npr. nosi-

Območja občutljivega trajnega travinja (območja so označena z rumeno barvo)
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lec kmetijskega gospodarstva, 
ki ima površine v RKG na slo-
ju »kršitev status OOTT-15«), 
mora spremeniti površino na-
zaj v trajno travinje najkasneje 
do oddaje zbirne vloge za leto 
2016.

Nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki nimajo OOTT, niso 
dolžni izvajati te kmetijske pra-
kse, a so do plačila zelene kom-
ponente vseeno upravičeni.

C) Zagotavljanje površin z 
ekološkim pomenom
Po evropski uredbi o neposre-
dnih plačilih skupne kmetijske 
politike morajo nosilci kmetij-
skih gospodarstev, ki imajo več 
kot 15 hektarjev ornih zemljišč, 
zagotoviti najmanj 5 odstotkov 
površin z »ekološkim pome-
nom«. Ostali nosilci, ki nima-
jo 15 hektarjev ornih zemljišč, 
niso dolžni izvajati obvezne 
kmetijske prakse površin z eko-
loškim pomenom, a so do pla-
čila zelene komponente vseeno 
upravičeni.

Kot površina z ekološkim 
pomenom se šteje:
•	 Zemljišče	 v	 prahi,	 kar	 po-

meni, da na tej površini ni 
kmetijske proizvodnje vsaj 
v času od 1. januarja do 31. 
julija tekočega leta. Praha je 
neobdelano orno zemljišče, 
na katerem je treba v teko-
čem letu izvesti katerikoli 
agrotehnični ukrep, ki pre-
prečuje semenitev.

•	 Površine	 s	 kmetijskim	 ra-
stlinami, ki vežejo dušik. Te 
kmetijske rastline so: lucer-
na, detelje, krmni bob, bob, 
soja, grašica, volčji bob, gra-
hor ali krmni grah, ki mo-
rajo biti prisotne na ornem 
zemljišču od 7. maja do teh-
nološke zrelosti oziroma do 
30. septembra tekočega leta. 
Za izračun deleža površin z 
ekološkim pomenom se po-
sejan 1 m2  rastlin, ki vežejo 
dušik, upošteva kot 0,7 m2.

•	 Površine	 pod	 naknadnimi	
posevki ali pod travno rušo. 
Naknadni posevki nasta-
nejo s setvijo mešanice vsaj 
dveh kmetijskih rastlin, ra-
zen tistih kmetijskih rastlin, 
ki se gojijo v trajnih nasa-
dih. Površina pod travo je 
izključno trava v obliki pod-
sevka med glavno kmetijsko 
rastlino. Setev naknadnih 
posevkov ali posevkov trave 
je treba opraviti od 1. juni-
ja do 1. septembra tekočega 
leta, hkrati je treba zagoto-
viti pokritost tal od 15. sep-
tembra tekočega leta do vsaj 
16. oktobra tekočega leta. 
Za izračun deleža površin 
z ekološkim pomenom pod 
naknadnimi posevki ali pod 
travno rušo se 1 m2 upošte-
va kot 0,3 m2. 

Vlaganje vlog in plačilo 
za izvajanje zelene 
komponente

Vlogo za plačilo za zeleno kom-
ponento se vloži na zbirni vlogi. 
To vlogo vložijo vsi nosilci kme-
tijskih gospodarstev, ki so vlo-
žili vlogo za osnovno plačilo, ne 
glede na to, ali dosegajo veliko-
stne površinske prage, ki so bili 
navedeni v obrazložitvah praks 
zelene komponente.

Plačilo za kmetijske prakse 
iz naslova zelene komponen-
te se nosilcu kmetijskega go-
spodarstva za tekoče leto izra-
čuna kot odstotek od celotne 
vrednosti aktiviranih plačil-
nih pravic. Gre za približno 55 
odstotkov vrednosti skupnega 
zneska aktiviranih plačilnih 
pravic v tekočem letu. Ta odsto-
tek je enak za vse nosilce kme-
tijskih gospodarstev. Določa se 
vsako leto posebej, in sicer kot 
količnik med sredstvi za zele-
no komponento za tekoče leto 
in skupno vrednostjo vseh pla-
čilnih pravic, ki se aktivirajo v 
tekočem letu. Bistvenih spre-
memb odstotka v prihodnjih 
letih ne pričakujemo.  

3. PLAČILO ZA MLADE 
KMETE
Mladi kmet je fizična oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:
•	 je	 v	 letu	 2015	 prvič	 postala	

nosilec kmetijskega gospo-
darstva ali je postala nosilec 
kmetijskega gospodarstva v 
obdobju petih let pred prvo 
vložitvijo vloge za plačilo za 
mlade kmete,

•	 ni	 starejša	 od	 40	 let	 v	 letu	
prve vložitve vloge za plačilo 
za mlade kmete.

Do plačila za mlade kmete je 
lahko upravičen tudi nosilec 
kmetijskega gospodarstva, ki 
je pravna oseba, če je upravičen 
do sheme osnovnega plačila in 
če je pri upravljanju in nadzo-
rovanju kmetijskega gospodar-
stva vključena fizična oseba, ki 
je to funkcijo v smislu nosilca 
kmetijskega gospodarstva (član 
poslovodstva in vsaj 50 odstot-
kov glasovalnih pravic) prevze-
la v obdobju petih let pred prvo 
vložitvijo vloge za plačilo za 
mlade kmete in ni starejša od 
40 let v letu prve vložitve vloge 
za plačilo za mlade kmete.

Vlaganje vlog in plačila za 
mlade kmete
Vloga za plačilo za mlade kme-
te se vloži na zbirni vlogi. Znaša 
25 odstotkov povprečnega na-
cionalnega neposrednega pla-
čila na hektar, ki se dodeli na 
plačilno pravico, ki jo v teko-
čem letu aktivira mladi kmet. 
Predvidoma bo to znašalo oko-
li 75 evrov na hektar. Plačilo se 
lahko pridobi do največ 90 pla-
čilnih pravic. Gre za letno pla-
čilo, ki se odobri posamezne-
mu kmetu za največ pet let. 
To obdobje se zmanjša za šte-
vilo koledarskih let, ki so pre-
tekla od vzpostavitve kmetij-
skega gospodarstva, ko je mla-
di kmet postal nosilec, do prve 
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vložitve vloge za plačila mladim 
kmetom.

4. PROIZVODNO VEZANE 
PODPORE
V okviru neposrednih plačil bo 
tudi v letu 2016 možno prido-
biti nekaj proizvodno vezanih 
podpor. To pomeni, da bo lah-
ko nosilec ne glede, ali aktivi-
ra plačilne pravice ali ne, pre-
jel toliko plačil, kolikor upra-
vičenih hektarjev ali živali bo 
prijavil na zbirni vlogi za posa-
mezno proizvodno vezano pod-
poro. Za te podpore je tudi za 
leto 2016 skupno namenjenih 
15 odstokov sredstev neposre-
dnih plačil. 

Pri vseh podporah na povr-
šino je minimalna skupna po-
vršina, za katero se lahko uve-
ljavlja podpora, 0,3 hektarja, 
najmanjša posamezna parcela 
pa je 0,1 hektarja. Do podpo-
re je upravičen nosilec kmetij-
skega gospodarstva, ki izvaja 
kmetijsko dejavnost in ima vsaj 
1 hektar upravičenih (kmetij-
skih) površin oziroma mora 
biti upravičen do vsaj 100 evrov 
neposrednih plačil.

Izbrane proizvodno vezane 
podpore so:

A) Podpora za strna žita
Do podore je upravičen nosilec, 
ki prideluje vsaj eno strno žito: 
pšenico, trdo pšenico, rž, piro, 
tritikalo, oves, ječmen, soržico 
ali mešanico strnih žit. Strna 

žita, za katere se uveljavlja pod-
pora, morajo biti na površini do 
dopolnjene tehnološke zrelosti.

Nosilec kmetijskega gospo-
darstva je upravičen do podpo-
re za strna žita le enkrat na leto 
na isti površini.

B) Podpora za mleko v 
gorskih območjih
Do podpore je upravičen nosi-
lec kmetijskega gospodarstva, 
ki je v okviru OMD razvrščeno 
v gorsko območje (to je mogoče 
preveriti v javnem pregledoval-
niku GERK-ov; http://rkg.gov.
si/GERK/), oddaja oziroma ne-
posredno prodaja mleko in redi 
vsaj eno žensko govedo.
Žensko govedo:
•	 mora	 biti	 označeno,	 regi-

strirano in vodeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo iden-
tifikacijo in registracijo go-
ved (velja od rojstva živali 
naprej),

•	 mora	biti	prisotno	na	zadev-
nem kmetijskem gospodar-
stvu v obdobju obvezne reje, 
ki traja od začetnega datuma 
za oddajo zbirne vloge v te-
kočem letu (to je v letošnjem 
letu 29. februarja 2016) do 
30. septembra tekočega leta,

•	 mora	biti	vpisano	v	Centralni	
register govedi kot rjave, li-
saste, črno-bele, red holste-
in, džersi, ayrshire, blaarkop 
rood, cika, kraška siva, pin-
cgau ali siva tirolska pasme 
oziroma kot križanka iz-

ključno med temi pasmami,
•	 mora	 teliti	 vsaj	 enkrat	 do	

začetnega datuma za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu 
(29. februarja 2016),

•	 je	na	dan	1.	januarja	tekoče-
ga leta mlajše od 15 let.

Vse premike živali je potrebno 
sporočiti v skladu s predpisi, ki 
urejajo identifikacijo in regi-
stracijo goved. 

Najvišje upravičeno število 
ženskih govedi na kmetijskem 
gospodarstvu se določi tako, 
da se seštevek realizirane odda-
je in neposredne prodaje mleka 
v kvotnem letu 2014/2015 deli 
s povprečno mlečnostjo v viši-
ni 5.167 kg in se zaokroži nav-
zdol na celo število. Podatki o 
realizirani oddaji in neposre-
dni prodaji mleka kmetijske-
ga gospodarstva za kvotno leto 
2014/15 na dan 31. marec 2015 
se prevzamejo iz evidence o 

mlečnih kvotah.

C) Podpora za rejo govedi
Do podpore je upravičen nosi-
lec kmetijskega gospodarstva, 
ki redi bike ali vole, če so izpol-
njeni naslednji pogoji:
•	 ima	 oziroma	 je	 imel	 bika	

ali vola, starejšega od devet 
mesecev,

•	 je	starostni	pogoj	iz	prejšnje	
alineje izpolnil v času od 1. 
novembra predhodnega leta 
do vključno 31. oktobra te-
kočega leta,

•	 bik	 ali	 vol	 je	 na	 zadevnem	
kmetijskem gospodarstvu 
neprekinjeno šest mesecev, 
kar se šteje za obdobje ob-
vezne reje. Kadar v obdo-
bju obvezne reje poteka paša 
na KMG - planina oziroma 
KMG - skupni pašnik ali pa 
gre bik ali vol na sejem, raz-
stavo in se premik bika ali 

KAM PO INFORMACIJE: 
•	 spletna	stran	KGZS;	rubrika	»Vse	o	zbirnih	vlogah«	ali	
•	 spletna	stran	ARSKTRP;	rubrika	»Zbirna	vloga	2016…	od	

A do Ž« 
Kot vedno pa vam bodo tako za vaša vprašanja kot tudi za po-
moč pri oddaji zbirne vloge na razpolago kmetijski svetovalci 
Javne službe kmetijskega svetovanja, ki se že strokovno uspo-
sabljajo, tako da vam bodo ob velikem številu različnih pred-
pisov, pogojev in rokov znali prav svetovati.

Med kmetijske rastline, ki se lahko upoštevajo za izračun po-
sameznih deležev pri diverzifikaciji kmetijskih rastlin, se šteje 
tudi čebula.
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vola sporoči v skladu s pred-
pisi, ki urejajo identifikacijo 
in registracijo govedi, se ta 
premik šteje kot izpolnjeva-
nje obdobja obvezne reje,

•	 obdobje	obvezne	reje	iz	prej-
šnje alineje mora biti izpol-
njeno najpozneje do vključ-
no 31. oktobra tekočega leta,

•	 bik	ali	vol	je	od	vključno	pr-
vega dne obvezne reje ozna-
čen, registriran in voden v 
skladu s predpisi, ki urejajo 
identifikacijo in registracijo 
govedi,

•	 je	bik	ali	vol	na	dan	1.	janu-
arja tekočega leta mlajši od 
treh let.
Za posameznega bika ali 

vola se podpora za rejo govedi 
dodeli le enkrat v življenju, pri 
čemer se kot dodelitev podpore 
šteje tudi uporaba zmanjšanja 
plačil – ne dodelitev podpore 
ali dodatna kazen zaradi neiz-
polnjevanja pogojev za podporo 
za rejo govedi, ki je ugotovljeno 
pri pregledu na kraju samem.

D) Podpora za zelenjadnice
Do podpore je upravičen nosi-
lec kmetijskega gospodarstva, 
ki prideluje zelenjadnico ali ze-
lenjadnice na prostem ali v za-
varovanem prostoru, ki mora-
jo biti prisotne na površini od 7. 
maja do vključno 30. septembra 
v tekočem letu.

Do podpore so upravičene: 
brokoli, cvetača, čebula, česen, 
črni koren, drobnjak, endivi-
ja, feferoni, fižol, hren, jajčevci, 
vrtne buče oziroma bučke, na-
vadna buča, kitajsko zelje, kole-
rabica, korenček in korenje, ku-
mare in kumarice, motovilec, 
ohrovt (brstični, glavnati, li-
stnati), sladka paprika, paradi-
žnik, pastinak, peteršilj, por, ra-
dič, rdeča pesa, redkvica, ruko-
la, sladki krompir, solata, šalot-
ka, špinača, novozelandska špi-
nača, topinambur, vrtna kreša, 

repa, zelena (belušna, gomolj-
na), zelje (rdeče, belo), zimski 
luk, bob, čičerika, leča, blitva, 
sladka koruza, šparglji, artičo-
ka, kardij, rabarbara, grah, lu-
benice, melone, sladki komar-
ček in regrat.

Nosilec kmetijskega gospo-
darstva je upravičen do podpo-
re za zelenjadnice le enkrat na 
leto na isti površini.

E) Podpora za beljakovinske 
rastline
Do podpore je upravičen nosi-
lec kmetijskega gospodarstva, 
ki prideluje beljakovinske ra-
stline. Na površini morajo biti 
prisotne od 7. maja do 30. sep-
tembra v tekočem letu oziro-
ma do tehnološke zrelosti, če 
je le-ta pred datumom obvezne 
prisotnosti.

Do podpore so upraviče-
ne: lucerna, detelje, krmni bob, 
soja, grašica, volčji bob, grahor 
ali krmni grah.

Nosilec kmetijskega gospo-
darstva je upravičen do podpo-
re za beljakovinske rastline le 
enkrat na leto na isti površini.

Vlaganje vlog in plačila za 
proizvodno vezane podpore
Vloga za proizvodno vezane 
podpore se vloži na zbirni vlo-
gi. Za vsako posamezno leto se 
bo višina podpore na žival ali 
na hektar pri vseh podporah iz-
računala tako, da se bodo raz-
položljiva letna sredstva za po-
samezno podporo delila s šte-
vilom ugotovljenih hektarjev 

ali številom ugotovljenih živa-
li, upravičenih za posamezno 
podporo.

Točna vrednost posamezne 
podpore za leto 2016 se bo tako 
lahko izračunala šele po odda-
nih vlogah in opravljenih admi-
nistrativnih kontrolah in kon-
trolah na kraju samem. Za ori-
entacijo so v preglednici nave-
dene še nedokončne višine pro-
izvodno vezanih podpor za leto 
2015. Točne vrednosti za leto 
2015 bodo objavljene na sple-
tnih straneh Agencije. 

5. SHEMA ZA MALE KMETE
Za splošno razumevaje je po-
trebno najprej pojasniti, da she-
ma za male kmete ni samostoj-
no plačilo, kot so to plačila za 
uveljavljanje plačilnih pravic 
ali proizvodno vezana plačila, 
kot npr. za rejo bikov ali volov 
ali gojenje beljakovinskih ra-
stlin … To je shema, ki nado-
mešča oziroma zamenjuje vsa 
prej našteta plačila in naj bi po-
enostavljala prejemanje nepo-
srednih plačil za male kmete do 
leta 2020. 

V shemo malega kmeta je 
bilo mogoče vstopiti le v letu 
2015, izstopiti pa bo mogoče 
vsako leto z najavo do 2. janu-
arja posameznega koledarskega 
leta, v katerem nosilec ne želi 
več biti vključen v shemo.

Mali kmetje imajo dve »vse-
binski« poenostavitvi, ki sta: 
•	 so	izvzeti	iz	vseh	zahtev	ze-

lene komponente, 
•	 ne	 bodo	 imeli	 kontrol	 nav-

zkrižne skladnosti s strani 
ARSKTRP (le če ne uvelja-
vljajo PRP ukrepov), kljub 
temu pa bodo morali izpol-
njevati vse pogoje navzkri-
žne skladnosti, ki jih bodo 
lahko kontrolirale inšpek-
cijske službe. 

Nosilcem KMG, ki so se odlo-
čili za vstop v to shemo, je na 
podlagi vloge za leto 2015 dolo-
čena letna višina plačila za ce-
lotno programsko obdobje ozi-
roma čas, ko bodo vključeni v 
shemo. Višina plačila je ome-
jena na največ 1.050 evrov na 
leto. Kljub že vnaprej določene-
mu letnemu znesku mora vsak 
upravičenec vsako leto od-
dati zbirno vlogo, hkrati pa 
mora zagotoviti, da se pri-
javljene površine ne bodo 
zmanjšale ter izpolnjeva-
ti ostale osnovne pogoje 
za pridobitev neposrednih 
plačil. Pri ohranjanju površin 
na kmetijskem gospodarstvu 
ni potrebno, da se ohranja iste 
površine, potrebno pa je ime-
ti vsako leto toliko hektarjev 
upravičenih površin, kolikor 
plačilnih pravic je nosilcu do-
deljeno na podlagi zbirne vloge 
za leto 2015. Nosilec KMG, ki je 
vključen v shemo za male kme-
te, mora imeti upravičene kme-
tijske površine, ki so vzdrževa-
ne v stanju, primernem za pašo 
ali pridelavo v skladu s splošni-
mi pogoji. V primeru manjše-
ga števila upravičenih površin 
v posameznem letu bo prejem 
neposrednih plačil na kmetiji v 
celoti zavrnjen! 

dr. Jernej Demšar »Proizvodno vezana podpora
Okvirna višina 

podpore na ha oz. 
žival za leto 2015 

Podpora za strna žita 123 €
Podpora za mleko v gorskih območjih 130 €
Podpora za rejo govedi 29 €
Podpora za zelenjadnice 1.954 €
Podpora za beljakovinske rastline 321 €
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V ponedeljek, 29. februarja, 
se prične vnos zbirnih vlog za 
ukrepe skupne kmetijske po-
litike za leto 2016. Pred odda-
jo zahtevkov je potrebno ure-
diti vse zahtevane evidence 
(GERK-e, trajne nasade, spre-
membe nosilcev in namestni-
ke KMG …). Tudi letos bomo 
iz vsebin uveljavljanja ukrepov 
skupne kmetijske politike na 
vseh kmetijsko-gozdarskih za-
vodih organizirali izobraževa-
nja, na katera ste lepo vablje-
ni, saj na tak način lažje obve-
ščamo večje število upravičen-
cev, hkrati pa se med razpravo 
ob raznih vprašanjih vsi veliko 
naučimo.

Kmetijski svetovalci bodo 
tudi letos na 76 vnosnih me-
stih svetovali vlagateljem v zve-
zi z ukrepi kmetijske politike, 

nudili pomoč pri izpolnjeva-
nju zbirnih vlog in izvedli elek-
tronsko izpolnjevanje ter odda-
jo zahtevkov. 

Pomoč vlagateljem bo pote-
kala po sistemu naročanja, ki 
bo na posameznih območjih 
potekalo enako kot v preteklih 
letih na krajevno običajen na-
čin posameznega vnosnega me-
sta. O naročanju se lahko po-
drobneje pozanimate pri vašem 
kmetijskem svetovalcu. 

Tudi v letošnjem letu kme-
tje ne boste prejeli na dom no-
benih tiskanih navodil in pred-
tiskanih obrazcev. Papir sedaj 
nadomeščajo elektronske obli-
ke obveščanja, tako da bi vas 
radi spodbudili, da si pred od-
dajo zbirne vloge na spletnih 
straneh KGZS (rubrika »Vse o 
zbirnih vlogah«) ali ARSKTRP 

(rubrika »Zbirna vloga 2016… 
od A do Ž«), dobro ogledate 
»Vnaprej pripravljen obrazec« 
(po starem »Predtisk«), kjer z 
vpisom vaše KMGMID številke 
odprete obrazec, ki vsebuje po-
datke o:
•	 nosilcu	 kmetijskega	

gospodarstva,
•	 kmetijskem	 gospodarstvu	

(vrsta kmetijskega gospo-
darstva, razvrstitev v OMD, 
točke kmetijskega gospo-
darstva v OMD, podrobnej-
ša razvrstitev v gorsko ob-
močje …, 

•	 kmetijskih	 površinah	 (o	
blok-ih, GERK-ih, najve-
čji upravičeni površini, po-
datek o povprečnem nagi-
bu GERK-a, če je ta večji od 
20 odstotkov, podatke o na-
ravnih vrednotah iz registra 

naravnih vrednot, poda-
tek o vključenosti v VVO in 
NATURA območja, vključe-
nosti med okoljsko občutlji-
vo trajno travinje, vključe-
nosti v ekološko pomembna 
območja	 (HAB,	 MET,	 VTR	
in STR) … ).

UREDITEV GERK-OV 
Pred oddajo zbirne vloge pri-
poročamo vsem vlagateljem, 
da v registru kmetijskih gospo-
darstev (RKG) preverite pra-
vilnost vrisa GERK-ov na svo-
jem kmetijskem gospodarstvu. 
Vsi, ki imate dostop do inter-
neta, lahko to najlažje naredite 
kar doma preko spletnega pre-
gledovalnika (http://rkg.gov.si/
GERK/WebViewer/). Dostop do 
vaših podatkov je mogoč z vpi-
som vaše KMG-MID številke. 

teMA MeseCA

Uredite GERK-e in se pripravite 
na vnos zbirne vloge 
Zadnji dan februarja se prične kampanja za oddajo zbirnih vlog.

POMEMBNI ROKI ZA ODDAJO ZBIRNE VLOGE IN IZVEDBO OSTALIH AKTIVNOSTI, POVEZANIH Z UKREPI SKP NA 
POVRŠINO ALI ŽIVALI

Redni rok za vložitev zbirne vloge (zahtevek za neposredna plačila, prenos plačilnih pravic, 
zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, zahtevek za KOPOP, EK, OMD, dob-
robit živali, …).

29. februar–6. maj 2016.

25-dnevni zamudni rok za vložitev zbirne vloge (1-odstotno znižanje plačil/delovni dan za vse 
zahtevke in 3-odstotno znižanje za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve).
Če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz zbirne vloge 
zavrnjeni.    

7.–31. maj 2016.

Sprememba zbirne vloge, ki vključuje spremembo že vloženih zahtevkov, dodajanje novih 
GERK-ov, ki so v RKG vneseni že po oddaji zbirne vloge – brez znižanja plačil, razen za nove 
zahtevke.

7.–31. maj 2016.

Obvezno sporočanje sprememb kmetijske rastline
le za vključene v KOPOP in EK v primeru, če je spremenjena kmetijska rastlina, ki vpliva na •	
višino plačila ali izpolnjevanje pogojev za zahtevo POZ_KOL, 
za izpolnjevanje zelene komponente iz sheme neposrednih plačil,  •	
vse spremembe, če gre za gojenje konoplje ali vrtnega maka.•	

Po oddaji zbirne vloge, tudi po 
31. maju 2016.

10 številka 132



teMA MeseCA

POMEMBNI ROKI ZA ODDAJO ZBIRNE VLOGE IN IZVEDBO OSTALIH AKTIVNOSTI, POVEZANIH Z UKREPI SKP NA 
POVRŠINO ALI ŽIVALI

Obvezno sporočanje sprememb lokacije – velja za naknadne posevke in podsevke trave za za-
gotavljanje površin z ekološkim pomenom v okviru sheme neposrednih plačil. Do 15. septembra 2016.

Obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil ter komposta, lahko oddan skupaj z zbirno 
vlogo ali posebej.

Najpozneje do 15. novembra 
2016 oz. v k. o. s submediteran-
skim podnebjem do 1. decembra 
2016.

Obrazec za prenos površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK, na drugo kmetij-
sko gospodarstvo (nosilec KMG, ki v letu 2015 uveljavlja ukrep KOPOP oziroma EK, v letu 2016 
pa je izvedel zmanjšanje, spremembo lokacije ali prenos teh površin na drugega nosilca kmetij-
skega gospodarstva).

Hkrati	z	oddajo	zbirne	vloge.

Obrazec »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z 
organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v okviru ukrepa KOPOP« (nosilec kmetijske-
ga	gospodarstva,	ki	uveljavlja	KOPOP	zahteve	HML_NIZI,	POZ_NIZI,	TRZ_I_NIZI	in	TRZ_II_
NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak). 

Hkrati	z	oddajo	zbirne	vloge.

1. izvod Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik (v primeru uve-
ljavljanja ukrepov OMD za KMG-planina ali KMG-skupni pašnik ter ukrep KOPOP za operacijo 
Planinska paša) – poslati elektronsko na ARSKTRP skupaj z zbirno vlogo ali kot dopolnitev zbir-
ne vloge.

Do 30. junija 2016.

2. izvod Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik (v primeru uve-
ljavljanja ukrepov OMD za KMG-planina ali KMG-skupni pašnik ter ukrep KOPOP za operacijo 
Planinska paša) – poslati pooblaščeni veterinarski organizaciji natisnjen fizični izpis iz aplikacije 
za vnos zbirnih vlog.

Najpozneje v 15 dneh po prigonu 
živali na pašo.

Izjava o številu pastirjev na planini (upravičenci, ki uveljavljajo KOPOP zahtevo KRA_PAST: 
Planinska paša s pastirjem). Do 30. junija 2016.

Umik iz sheme za male kmete za leto 2017 (samo KMG, ki so v letu 2015 vstopila v shemo za 
male kmete). Do 2. januarja 2017.

Predhodno 6-urno usposabljanje za nov vstop v ukrep KOPOP (zainteresirani za vstop v 
ukrep KOPOP). Do 5. maja 2016.

Izdelava ali posodobitev programa aktivnosti za vključene v KOPOP in EK (zainteresi-
rani za vstop ter obstoječi vključeni v ukrepa KOPOP in EK).

Najkasneje ob oddaji zbirne 
vloge.

Redno 4-urno usposabljanje za vključene v ukrep KOPOP (vključeni v KOPOP v letu 
2016). do 20. december 2016

Redno 6-urno usposabljanje za vključene v ukrep EK (vključeni v ukrep EK v letu 2016). Do 20. decembra 2016.

Izdelava individualnega načrta preusmeritve KMG iz konvencionalnega v ekološko 
pridelavo (za upravičence, ki prvič vstopajo v kontrolo EK v letu 2016). Do 20. decembra 2016.

Izdelan program dobrobiti živali (upravičenci, ki v letu 2016 prvič uveljavljajo ukrep dobrobit ži-
vali – prašiči). 1. januar 2016. 

Opravljen pregled gospodarstva oziroma izdelana posodobitev programa dobrobiti živali (upravi-
čenci, ki imajo že izdelan program dobrobiti živali za leto 2015). Do 26. februarja 2016.

Primer višje sile ali izjemne okoliščine mora upravičenec pisno sporočiti ARSKTRP in priložiti 
dokazila.

V 15 delovnih dneh od dneva, ko 
to lahko stori.
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Kdor doma oziroma pri soro-
dnikih ali sosedih … nima mo-
žnosti za dostop do spleta, lah-
ko za pregled svojih GERK-ov 
zaprosi na upravni enoti, kjer 
boste GERK-e po potrebi tudi 
dopolnili.

Pri pregledu bodite pozor-
ni, da so na letalskih posnetkih 
meje vaših GERK-ov pravilno 
izrisane glede na dejansko sta-
nje v naravi. Iz GERK-ov je po-
trebno izločiti ceste, dvorišča, 
jarke, razna nasutja gradbenega 
ali kakšnega drugačnega mate-
riala, na novo zgrajene objekte, 
zaraščene površine ipd., javi-
ti spremembe rabe (njiva, trav-
nik, trajni nasad …), odjaviti 
zemljišča, ki jih ne uporabljate 
več, in odpraviti vse preostale 
nepravilnosti na GERK-ih.  

Do plačil tudi niso upravi-
čene površine, na katerih se si-
cer lahko pasejo živali, vendar 
so preveč poraščene z drevjem 
in grmovjem oziroma imajo 
prenizko pokrovnost travinja 
(npr. gozd, zemljišča v zarašča-
nju, skalnate površine, izkrčene 
površine, na katerih še ni vzpo-

stavljena ustrezna pokrovnost 
travinja). Posebej opozarjamo, 
da na zbirno vlogo ne dajaj-
te zahtevkov na zemljišča, kjer 
še ni vzpostavljena kmetijska 
raba oziroma vlagatelji niste 
zares popolnoma prepričani, 
da bo ob začetku rastne sezo-
ne kmetijska raba vzpostavlje-
na. Izjema pri tem so GERK-i 
z vrsto rabe 1610 – kmetijsko 
zemljišče v pripravi, ki se do-
loči, kadar kmetijsko zemljišče 
le začasno ni zasajeno, je pa v 
pripravi za kmetijsko proizvo-
dnjo. V to vrsto rabe uvrščamo 
rigolana zemljišča pred zasadi-
tvijo trajnega nasada ali druga 
zemljišča, kadar so bili izvedeni 
agrotehnični ukrepi za izboljša-
vo nadaljnje obdelave zemljišča, 
vendar samo, če je zemljišče že 
pripravljeno za setev (tudi tra-
vinja) ali saditev.

Pregled GERK-ov še po-
sebej svetujemo nosilcem 
kmetijskih gospodarstev, ki 
imate zemljišča na severoza-
hodnem delu Slovenije. Na 
tem območju so v letu 2015 
novi letalski posnetki na-

domestili stare iz leta 2011, 
zato so tu še posebej razvi-
dne spremembe stanja rabe 
zemljišč v zadnjih letih. 

Z administrativnimi kon-
trolami je Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no za nekatera kmetijska go-
spodarstva odkrilo neurejeno 
stanje v RKG (neusklajenost 
GERK-ov z dejansko rabo, ne-
urejeni podatki o nosilcu, ne-
urejeni podatki o trajnih nasa-
dih itd.). Nosilci teh kmetijskih 
gospodarstev ste bili o tem pi-
sno obveščeni na obvestilu o iz-
plačanih sredstvih v letu 2015 s 
strani ARSKTRP. Izpis morebi-

tnih napak v RKG lahko vsak 
nosilec pogleda tudi v že prej 
omenjenem spletnem pregledo-
valniku, kjer se levo spodaj pod 
seznamom GERK-ov izpišejo 
morebitne napake na kmetij-
skem gospodarstvu. Tudi če tu 
ni navedenih napak, je skrben 
pregled vrisanih GERK-ov vse-
eno potreben!

Če se izpiše opozorilo o 
neusklajenih podatkih, jih 
morate na upravni enoti ob-
vezno uskladiti vsaj en dan 
pred vnosom zbirne vlo-
ge, sicer vnos vloge ne bo 
mogoč.

FINANČNO OBVESTILO 
ARSKTRP
V preteklih dneh ste vsi pre-
jemniki sredstev v letu 2015 z 
ARSKTRP prejeli finančno ob-
vestilo o prejetih sredstvih za 
preteklo leto. Ker je na teh ob-
vestilih vedno še nekaj prazne-
ga prostora, se ta že vrsto let iz-
koristi za pošiljanje pomemb-
nih obvestil, povezanih z vla-
ganjem zbirnih vlog v tekočem 
letu. Obvestilo ni tipsko, saj so 
na njem izpisane vsebine, ki so 
pomembne in se tičejo posame-
znega kmetijskega gospodar-
stva. Če ga do sedaj niste pozor-
no prebrali, vam priporočamo, 
da to storite. Na letošnjem ob-
vestilu, boste našli: 
•	 obvestilo	 o	 novih	 ortofoto	

posnetkih in o neusklaje-Slika 1. Letnice izdelave letalskih posnetkov (ortofoto posnetki (DOF-i)). 

POSEBEJ VAS VABIMO, DA SI VEČKRAT OGLEDATE 
SPLETNE STRANI:

 KGZS, (http://www.kgzs.si) rubriko »Vse o zbirnih  •
vlogah« ali

 ARSKTRP, (http://www.arsktrp.gov.si) rubriko  •
»Zbirna vloga 2016… od A do Ž« 

Tu boste našli najaktualnejše vsebine, ki jih bomo pred 
začetkom in v času kampanje za oddajo zbirnih vlog 
dnevno posodabljali. 
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nih podatki v RKG, zaradi 
katerih vnos zbirne vloge za 
vašo kmetijo ne bo mogoč. 
Podatke je potrebno uskla-
diti najpozneje en dan pred 
oddajo zbirne vloge,

•	 obvestilo	 o	 vključenih	
GERK-ih med okoljsko ob-
čutljivo trajno travinje in 
navedbo, če ste na katerem 
od GERK-ov glede tega v 
kršitvi, 

•	 obvestilo	za	vključene	v	ope-
racijo KOPOP - GEN_PAS, 
da morajo biti živali avtoh-
tonih in tradicionalnih pa-
sem vključene v rejski pro-
gram za zadevno pasmo naj-
pozneje na dan vnosa zbirne 
vloge za leto 2016,

•	 opozorilo	 glede	 obveznega	
označevanja prejemnikov 
sredstev PRP (tudi KOPOP, 
EK, OMD in DŽ) na spletni 
strani kmetije, če ta obstaja, 
oziroma s pritrditvijo plaka-
ta ali obrazložitvene table, 
če ste za posamezen ukrep 
prejeli več kot 10.000 evrov 
letno, 

•	 opozorilo	 glede	 izvajanja	
ukrepa za dobrobit živali za 
govedo, ki se začenja z letom 
2016, kjer govedorejce, ki 
boste v letu 2016 vlagali zah-
tevek za ukrep DŽ – PAŠA 
goveda, obvešča, da ne boste 
mogli uveljavljati začetka 
paše govedi pred datumom 
vnosa zbirne vloge in 

•	 posebno	 opozorilo	 rejcem	
drobnice, saj se bo v letu 
2016 v okviru navzkrižne 
skladnosti preverjala ozna-
čenost drobnice. Vse živali, 
ki so starejše od 6 mesecev 
(v ekstenzivnih rejah 9 me-
secev), morajo biti označe-
ne z dvema sredstvoma za 
označevanje. V desnem uše-
su morajo imeti predpisa-
no ušesno znamko, v levem 
ušesu pa imajo lahko:

•	 enako	ušesno	znamko	kot	v	
desnem ušesu ali 

•	 na	 gospodarstvih,	 ki	 so	 ak-
tivno vključena v rejski pro-
gram priznane rejske or-
ganizacije, tetovažo z isto 
številko kot v desnem uše-
su (koze lahko tudi v repni 
gubi) ali 

•	 ušesno	 znamko	 z	 elektron-
sko identifikacijo.

 Izjema so živali za zakol do 
starosti 12 mesecev, ki so 
lahko označene s skupin-
sko identifikacijsko števil-
ko – SIŠ (zadnjih 6 številk 
G-MIDa).

VAŠA PRIPRAVA NA 
IZPOLNJEVANJE ZBIRNIH 
VLOG ZA LETO 2016
Da bo vnos zahtevkov potekal 
kar se da tekoče, prosimo, da na 
naročeni termin za pomoč pri 
izpolnjevanju zbirne vloge pri 
kmetijskih svetovalcih prinese-
te naslednje dokumente: 
•	 zbirno	 vlogo	 in	 ostale	 zah-

tevke za leto 2015,
•	 v	 primeru	 spremenjenega	

transakcijskega računa kar-
tico oziroma knjižico nove-
ga transakcijskega računa,

•	 če	 pride	 namesto	 nosil-
ca kmetije na izpolnjevanje 
zbirne vloge pooblaščenec, 
mora le-ta prinesti dve ori-
ginalno podpisani navadni 
pooblastili, katerega obra-
zec lahko prejmete pri kme-
tijskih svetovalcih ali pa ga 
poiščete in natisnete s sple-
tnih strani ARSKTRP ali 
KGZS,

•	 seznam	vseh	živali	na	dan	1.	
februar 2016; pri tem je po-
trebno doma zapisati število 
živali po kategorijah znotraj 
posameznih vrst (prašiči, 
ovce, koze, kokoši …) - glej 
tabelo,

•	 v	 primeru	 uveljavljanja	 reje	
avtohtonih in tradicional-

Vrsta Kategorija Število

G
O

VE
D

O

teleta do šest mesecev 
mlado govedo od šest mesecev do enega leta 
mlado govedo od enega do dveh let 
govedo nad dve leti 
pritlikavi zebu do dveh let 
pritlikavi zebu nad dve leti

D
RO

BN
IC

A

jagnjeta do enega leta 
ovce, starejše od enega leta oziroma so že 
jagnjile 
ovni, starejši od enega leta 
kozlički do enega leta 
koze, starejše od enega leta oziroma so že jarile 
kozli starejši od enega leta 

KO
PI

-
TA

RJ
I

žrebeta do enega leta 
poniji 
konji, starejši od enega leta 
osli, mezgi in mule 

PR
AŠ
IČ
I

sesni pujski 
tekači do 30 kg 
prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg 
mladi prašiči od 30 do 150 kg (kmečka reja) 
plemenski merjasci 
plemenske mladice 
plemenske svinje 

PE
RU

TN
IN

A

kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc) 
matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitov-
ne piščance) 
matične kokoši (prireja valilnih jajc za nesnice) 
jarkice (prireja jedilnih jajc) 
jarkice (prireja valilnih jajc) 
pitovni piščanci 
purani 
ourice
noji
pitovni noji, stari manj kot eno leto 
petelini, kokoši kmečke reje 
gosi
race
pegatke
prepelice

D
RU

G
E 

ŽI
VA
LI
*

* V prazna polja vpišite drugo kategorijo živali, ki jih redite na kme-
tijskem gospodarstvu (plemenski kunci, kunci v pitanju, damjaki 
in mufloni, navadni jeleni, divji prašiči, jerebice, fazani, lame in al-
pake, polži, …) ter pripišite število teh živali.
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nih pasem domačih živa-
li (ukrep KOPOP, zahteva 
GEN_PAS) dokumente o 
vpisu v rodovniško knjigo 
ali vsaj identifikacijske šte-
vilke živali,

•	 izmere	 posameznih	 poljin	
(površine in razdalje) za po-
samezne GERK-e njiv, na ka-
terih gojite več vrst rastlin,

•	 v	 primeru	 uveljavljanja	 av-
tohtonih sort (ukrep KOPOP, 
zahteva GEN_SOR in GEN_
SEME) ime sorte,

•	 v	 primeru	 setve	 konoplje	
ime sorte,

•	 v	primeru	prenosa	plačilnih	
pravic je treba imeti podat-
ke o prevzemniku plačilnih 
pravic ter podatke o plačil-

nih pravicah, ki jih namera-
vate prenesti,

•	 ostale	dokumente	o	kmetij-
skem gospodarstvu, ki bodo 
lahko v pomoč pri izpolnje-
vanju vloge in zahtevkov 
(zapisnike kontrolorjev, za-
dnji izpis o urejenih GERK-
ih iz registra kmetijskih go-
spodarstev, odločbe o preje-
tih plačilih za preteklo leto, 
odločbo o dodelitvi plačil-
nih pravic, morebitne še ne-
rešene pritožbe na odločbe 
…),

•	 v	 primeru	 oddaje	 živinskih	
gnojil je treba imeti podat-
ke o prejemnikih gnojil in 
vrsto ter količino oddanih 
gnojil,

•	 ažuriran	 register	 za	 posa-
mezno kategorijo živali na 
kmetijskem gospodarstvu – 
za govedo (rumena knjiga), 
za drobnico (zelena knji-
ga) in za prašiče (vijolična 
knjiga).

KJE SO NA VOLJO DODATNE 
INFORMACIJE?
V preteklem letu ste vsi vlaga-
telji prejeli brošuro z vsebinami 
ukrepov skupne kmetijske poli-
tike, ki jih uveljavljate z oddajo 
vsakoletne zbirne vloge. Zaradi 
obsežnosti brošura za leto 2016 
ne bo na razpolago v tiskani 
obliki, dostopna pa bo na sple-
tnih straneh MKGP, ARSKTRP 
in KGZS. Pomembni roki ter 

glavne novosti bodo v fizični 
obliki zapisani na informativ-
nem listu (štiri A4 strani), ki ga 
boste od sredine februarja na-
prej lahko prejeli pri kmetijskih 
svetovalcih.

Tudi letos z oddajo zbir-
ne vloge ne odlašajte. Tako 
lahko pripomorete k lažjemu 
načrtovanju in razporejanju 
dela kmetijskih svetovalcev in 
k zmanjšanju obremenitve v 
zadnjih dneh. Zato se čim prej 
dogovorite z vašim kmetijskim 
svetovalcem za termin izpol-
njevanja vaše vloge.

dr. Jernej Demšar »

Nov ukrep za dobrobit živali
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec januarja 2016 v javno obravnavo dalo predlog 
Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2016. Uredba 
opredeljuje vsebino ukrepa Dobrobit živali za prašiče in hkrati vključuje tudi nov ukrep DŽ za govedo. 

Kot je veljalo do sedaj bodo, 
tudi ukrep DŽ-govedo lahko 
vložili nosilci kmetijskih go-
spodarstev, ki so aktivni kme-
tje, v skladu s predpisom, ki 
ureja sheme neposrednih plačil 
za obdobje 2015–2020. Ukrep 
je prostovoljen in ga bodo lah-
ko upravičenci vložili hkrati z 
vlaganjem zbirnih vlog za leto 
2016. Upravičenec, ki bo vklju-
čen v ukrep DŽ-govedo, bo mo-
ral izpolnjevati pogoje, ki jih 
predvideva zgoraj navedena 
Uredba. Slednja za pridobitev 
plačila predvideva, da mora no-
silec kmetijskega gospodarstva 
izvajati pašo in na dan zahtev-
ka rediti najmanj 2 GVŽ govedi, 
ki jih pase. Pašo goveda lahko 
izvaja na kmetijskih površinah 
zadevnega kmetijskega gospo-

darstva, na kmetijskem gospo-
darstvu planina in na kmetij-
skem gospodarstvu skupni pa-
šnik. Nosilec mora pri izvaja-
nju zahteve zadostiti tudi nasle-
dnjim pogojem: 
•	 govedo	 se	 mora	 pasti	 naj-

manj 120 dni v času od 
1. aprila do 15. novembra 
2016, 

•	 govedo	 lahko	 prenočuje	 v	
hlevu, 

•	 krave	 molznice	 se	 morajo	
dnevno pasti od jutranje do 
večerne molže, 

•	 zatiranje	notranjih	 zajedav-
cev na podlagi predhodne 
koprološke analize 

•	 in	vodenje	dnevnika	paše.	
Besedilo uredbe nadalje 

predvideva tudi popolno pre-
poved ali omejitev paše na eko-

loško pomembnih območjih. 
Paša ni dovoljena do 30. junija 
na GERKU ali delu GERKA, če 
le-ta leži znotraj ekološko po-
membnega območja posebnih 
traviščnih habitatov, prav tako 
paša ni dovoljena med 15. ju-
nijem in 15. septembrom na 
GERKU ali delu GERKA, ki leži 
znotraj pomembnega obmo-
čja traviščnih habitatov metu-
ljev. Popolna prepoved paše ve-
lja na GERKU ali delu GERKA, 
če le-ta leži znotraj ekološko 
pomembnega območja, kjer je 
paša prepovedana. 

Plačilo ukrepa DŽ-govedo se 
dodeli za teleta do šest mesecev, 
mlado govedo od šest mesecev 
do enega leta, mlado govedo 
od enega do dveh let in govedo 
nad dve leti. Predlagana višina 

sredstev za izvajanje zahteve 
DŽ-govedo znaša na letni ravni 
53,40 evrov na GVŽ. 

Dodatne informacije gle-
de izvajanja ukrepa DŽ-govedo 
lahko pridobite na območnih 
kmetijsko-gozdarskih zavodih, 
ki delujejo v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. 

Alberta Zorko »
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Ukrepi KOPOP, EK in OMD v letu 2016
Informacije za kmetijska gospodarstva, ki so že vključena v ukrepe, in za vse, ki razmišljajo, da bi se vklju-
čili na novo

Ob oddaji zbirne vloge lah-
ko, enako kot v preteklih le-
tih, tudi letos kmetijska gospo-
darstva uveljavljajo zahtevke za 
Ukrep kmetijsko okoljskih pod-
nebnih plačil (KOPOP), ukrep 
Ekološkega kmetovanja (EK) in 
Ukrep plačil območjem z na-
ravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami (OMD), tako imeno-
vane ukrepe razvoja podeželja.

Pri ukrepih OMD in EK v pri-
merjavi z letom 2015 ni bistve-
nih sprememb, v oba ukrepa pa 
je enko kot lani možno vstopiti 
tudi v letu 2016, kar pa ne mo-
rem reči za ukrep KOPOP, kjer 
je sprememb kar nekaj, vendar 
vse še niso dokončno potrjene s 
strani Evropske komisije.

Po potrditvi Programa ra-
zvoja podeželja za obdobje 2014–
2020 (v nadaljevanju: PRP) v fe-
bruarju 2015 so na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano v več različnih delovnih 
skupinah, v katerih so sodelova-
li strokovnjaki določene panoge, 
pripravljali in usklajevali dopol-
nitve, popravke in spremembe 
sprejetih in potrjenih operacij 
ukrepa KOPOP. Na ministrstvu 
so v okviru teh delovnih skupin 
preoblikovali nekatere operaci-
je in zahteve, tako da bi postale 
bolj zanimive za izvajanje in bi 
omogočile vstop v ukrep večje-
mu številu kmetij. Predlagane 
spremembe je ministrstvo konec 
leta 2015 posredovalo Evropski 
komisiji in le-ta bo dokončno 
ocenila in presodila te predla-
gane spremembe in dopolnitve 
do začetka februarja 2016. Zato 
vsem vlagateljem svetujemo, 
da se pred oddajo zbirne vlo-

ge in pred odločitvijo o vsto-
pu v katero od operacij in 
zahtev o novosti pri ukrepu 
KOPOP še dodatno informi-
rate pri kmetijskih svetoval-
cih na vašem območju.

V letu 2016 je vstop v vse opera-
cije in zahteve ukrepa KOPOP 
odprt vsem kmetijskim gospo-
darstvom, ki ukrepa KOPOP v 
letu 2015 še niso izvajala. 

Vsi, ki so ukrep KOPOP v letu 
2015 že izvajali, morajo nadalje-
vati svoje prevzete obveznosti iz 
leta 2015. Kmetije, vključene v 
KOPOP, lahko poleg nadaljeva-
nja prevzetih obveznosti:
•	 svoje	obveznosti	povečajo	do	

20 odstotkov ali 2 hektarja 
in nadaljujejo svojo prevzeto 
obveznost iz leta 2015, 

•	 površine,	na	katerih	so	izva-
jali določene zahteve in ope-
racije KOPOP, povečajo za 
več kot 20 odstotkov ali 2 ha 
in tako začnejo novo petletno 
obveznost (leto 2016 se bo za 
vse površine upoštevalo kot 
prvo leto), 

•	 se	 vključijo	 tudi	 v	 nove,	 do-
datne operacije in zahteve (če 
je to mogoče na kmetijskem 
gospodarstvu). 

Predvideva se, da bo od leta 2017 
omejen vstop v operacije ukrepa 
KOPOP in tako ne bo več dovo-
ljen vstop v operacije Poljedelstvo 
in	 zelenjadarstvo,	 Hmeljarstvo,	
Sadjarstvo, Vinogradništvo in 
Trajno travinje I in II. 

V nadaljevanju vam želimo 
predstaviti nekaj osnovnih in-
formacij o tem, kaj morajo do 
oddaje zahtevka v letu 2016 sto-
riti kmetijska gospodarstva, 

ki so že vključena v KOPOP od 
leta 2015. Kmetijskim gospo-
darstvom, ki se na novo odlo-
čajo za vstop v ukrep KOPOP, 
pa predstavljamo pogoje in zah-
teve, ki so enaki za vse operaci-
je ukrepa KOPOP in se glede na 
leto 2015 niso spreminjali, mo-
rajo pa jih upoštevati vsa kme-
tijska gospodarstva, vključena 
v ukrep KOPOP. Priporočamo, 
da vsebine zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati vlagatelji, vključeni 
v ukrep KOPOP, preberete tudi 
tisti, ki ste v ukrep že vključeni, 
predvsem z namenom obnovitve 
znanj in premisleka, če vse te po-
goje dosledno izpolnjujete.

Kmetijska gospodarstva, ki 
so že vključena v KOPOP

Za vse, ki so že vključeni 
v eno ali več zahtev in opera-
cij KOPOP, veljajo enako kot za 
nove vlagatelje spremenjene zah-
teve, ki bodo dokončno znane po 
potrditvi PRP s strani Evropske 
komisije. Obveznost, prevzeta 
v letu 2015, se nadaljuje in leto 
2016 pomeni drugo leto obve-
znosti. Kmetijska gospodarstva 
v letu 2016 lahko vstopijo doda-
tno še v nove operacije in zahte-
ve, če je to še mogoče na kmetij-
skem gospodarstvu. Nadaljevati 
morajo z izvajanjem vseh obve-
znosti in zahtev, v katere so se 
vključili v lanskem letu. V pri-
meru vključitve v dodatne ope-
racije in zahteve in sprememb 
na površinah (povečanja/zmanj-
šanja obsega površin za več kot 
10 odstotkov) morajo vlagate-
lji pred oddajo zbirne vloge do-
polniti tudi Program aktivnosti. 
V okviru posodobitve programa 

aktivnosti morajo nosilci pravo-
časno poskrbeti tudi za izdelavo 
analiz tal in gnojilnih načrtov, 
ki morajo biti na kmetijskem 
gospodarstvu izdelani za vse 
GERK-e, na katerih se uporablja-
jo mineralna gnojila. Izdelava 
analiz tal in gnojilnih načrtov 
je potrebna, če bo kmetijsko go-
spodarstvo v letu 2016 začelo ob-
delovati in gnojiti z mineralnimi 
gnojili dodatne površine, oziro-
ma če bodo na površinah, na ka-
terih v letu 2015 še niso upora-
bljali mineralnih gnojil, začeli 
le-ta uporabljati.

Enako kot v preteklem letu 
pa morajo kmetijska gospodar-
stva nadaljevati s sprotnim in 
natančnim vodenjem vseh evi-
denc o delovnih opravilih in iz-
polnjevati vse ostale splošne po-
goje, navedene v nadaljevanju.

Kmetijska gospodarstva, 
ki bodo v letu 2016 na novo 
vstopila v ukrep KOPOP

Vsem kmetijskim gospodar-
stvom, ki se na novo odločajo, 
da bi vstopila v izvajanje kate-
re od operacij in zahtev Ukrepa 
KOPOP, v nadaljevanju predsta-
vljamo nekaj splošnih pogojev, 
s katerimi je dobro, da se sezna-
nite, saj morate nekatere od njih 
izpolniti že pred oddajo zahtev-
ka za ukrep KOPOP. 

POGOJI IN ZAHTEVE 
ZA IZVAJANJE UKREPA 
KOPOP
Ukrep KOPOP vključuje 19 
operacij, znotraj katerih so 
obvezne in, kjer so na voljo, tudi 
izbirne zahteve. Upravičenci 
lahko na isti površini istočasno 
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izvajajo več operacij oziroma 
zahtev, če je to v skladu z dovo-
ljenimi kombinacijami zahtev. 
Dovoljene kombinacije operacij 
in zahtev ukrepa KOPOP so na-
vedene v prilogi Uredbe o ukre-
pih kmetijsko-okoljska-podneb-
na plačila, ekološko kmetovanje 
in plačila območjem z naravni-
mi ali drugimi posebnimi ome-
jitvami iz Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020 (v nadaljevanju Površinska 
uredba).

Kmetijske rastline, za kate-
re se lahko v okviru posamezne 
zahteve oziroma operacije uve-
ljavlja plačilo, so opredeljene pri 
posamezni zahtevi v Površinski 
uredbi.

Ob vstopu v ukrep KOPOP 
mora kmetijsko gospodar-
stvo (KMG) izpolnjevati po-
goje upravičenosti. 

S prevzemom obveznosti 
mora upravičenec v obdobju 
trajanja obveznosti izpolnje-
vati še:
•	 splošne pogoje za izvajanje 

ukrepa KOPOP in posame-
zne zahteve operacij, ki jih 
izbere, 

•	 zahteve navzkrižne 
skladnosti,

•	 predpisano kmetijsko de-
javnost (minimalno aktiv-
nost), opredeljeno v predpi-
su, ki ureja sheme neposre-
dnih plačil in

•	 voditi evidence o upora-
bi organskih in mineralnih 
gnojil ter evidence o uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev.

Pogoji upravičenosti, ki jih 
morajo izpolnjevati KMG ob 
vstopu v ukrep KOPOP:
•	 obsegati	morajo	najmanj	1	ha	

kmetijskih površin, vendar 
ni nujno, da so vse površine 
vključene v ukrep KOPOP;

•	 vpisana	 morajo	 biti	 v	 regi-
ster kmetijskih gospodarstev 
(RKG) (vpis v RKG se izvede 
na upravni enoti);

•	 nosilec	 ali	 član	 KMG	 mora	
imeti opravljen 6-urni pro-
gram usposabljanja s podro-
čja kmetijsko okoljskih in 
kmetijsko podnebnih vsebin 
(predhodna izobraževanja). 
Predhodna izobraževanja iz-
vajajo KGZS – kmetijsko-goz-
darski zavodi, zato predlaga-
mo, da se nosilci glede ude-
ležbe, možnih prostih termi-
nov na teh izobraževanjih in-
formirajo pri svojih lokalnih 
kmetijskih svetovalcih;

•	 izdelan	 morajo	 imeti	 pro-
gram aktivnosti (PA) kme-
tijskega gospodarstva, ki ga 
pripravijo skupaj z izbra-
nimi kmetijskimi svetoval-
ci pred oddajo zbirne vloge. 
Izdelava PA je za upravičenca 
brezplačna.

Namen priprave PA je informi-
rati in pravočasno usposobiti 
upravičence za izvajanje ukrepa 
KOPOP, obenem pa se v PA defi-
nirajo vse aktivnosti in obvezno-
sti, ki se bodo na KMG izvajale v 
okviru ukrepa KOPOP.

Za pristop k izdelavi PA mo-
rajo nosilci: 
•	 imeti	urejene	GERK-e,	za	kar	

se pravočasno dogovorite na 
najbližji upravni enoti,

•	 imeti	 ustrezno	 število	 ve-
ljavnih analiz tal, na podlagi 
katerih ima za vse GERK-e, 
ki se gnojijo z mineralnimi 
gnojili, izdelane gnojilne na-
črte in

•	 razmisliti	in	pripraviti	osnu-
tek petletnega kolobarja polj-
ščin v primeru izbire zah-
tev, ki vključujejo pripravo 
kolobarja. 

PA vsebuje glede na izbrane ope-
racije oziroma zahteve najmanj 
podatke o: KMG, nosilcu KMG, 
zemljiščih in živalih, izbranih 
operacijah oziroma zahtevah, 
zasnovi kolobarja, vodenju evi-
denc uporabe organskih in mi-
neralnih gnojil na KMG, načrtu 
ureditve pašnika in paše ter ana-
lizi tal in gnojilnem načrtu za ti-

ste GERK-e, na katerih se upo-
rabljajo mineralna gnojila, zato 
morajo upravičenci gnojilne na-
črte prinesti na izdelavo PA.

V zvezi z analizo tal in gno-
jilnim načrtom morajo upravi-
čenci upoštevati naslednje:
•	 Gnojilni	 načrt	 mora	 biti	 iz-

delan na podlagi analize tal, 
ki ni starejša od petih let. Kot 
še veljaven datum analize tal 
za leto 2016 je 1. januar 2011, 
to pomeni, da gnojilni načrt, 
izdelan na primer 15. marca 
2016 na podlagi analize tal 
z veljavnostjo 1. marec 2011 
ni ustrezen, saj je bila anali-
za tal v času izdelave gnojil-
nega načrta že starejša od pe-
tih let. Na gnojilnem načrtu 
mora biti naveden datum iz-
delave tega načrta in ne le da-
tum, ko je bil natisnjen.

•	 Analize	tal	in	gnojilnega	na-
črta ni treba izdelati tistim 
KMG, ki se vključijo le v iz-
vajanje operacij: Posebni tra-
viščni habitati, Traviščni ha-
bitati	metuljev,	Habitati	 ptic	
vlažnih ekstenzivnih trav-
nikov, Steljniki in za tiste 
GERK-e, na katerih kmetij-
sko gospodarstvo ne upora-
blja mineralnih gnojil.

•	 Analiza	 tal	mora	biti	 izdela-
na vsaj za naslednje parame-
tre: P, K in organska snov. Za 
travinje analiza tal na organ-
sko snov ni potrebna.

•	 Na	analizi	tal	morajo	biti	na-
vedeni vsi GERK-i, za kate-

Predlagamo vam, da informacije o podrobnejših zahte-
vah in obveznostih pri posameznih operacijah pridobi-
te na spletni strani KGZS (www.kgzs.si) v rubriki »Vse o 
zbirnih vlogah« ter na spletni strani ARSKTRP (www.
arsktrp.gov.si) v rubriki »Zbirna vloga 2016… od A do 
Ž« na spletnih straneh MKGP, kjer bodo takoj po odloči-
tvi Evropske komisije objavljene tudi informacije v zvezi 
s prvo spremembo PRP 2014–2020.

Izdelava analiz tal in gnojilnih načrtov je potrebna, če bo 
kmetijsko gospodarstvo v letu 2016 začelo obdelovati in gnojiti 
z mineralnimi gnojili dodatne površine.
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re je izdelana. Iz analize tal 
mora biti razvidno, kdo je 
le-to izdelal in datum ana-
lize tal. Obstoječe analize 
tal, ki so še veljavne, morajo 
vsebovati vse zgoraj navede-
ne zahtevane podatke. V na-
sprotnem primeru jih je tre-
ba dopolniti z manjkajočimi 
podatki. Manjkajoče GERK-e 
na analizah tal lahko dopiše 
kmetijska svetovalna služba, 
medtem ko manjkajoče para-
metre lahko dopolni le labo-
ratorij, ki je izdelal prvotno 
analizo tal.

•	 Kot	 pripomoček	 pri	 jema-
nju vzorcev tal se uporabi-
jo Navodila za odvzem vzor-
cev tal, namenjenih za kemij-
sko analizo, ki so dostopna 
na spletnih straneh MKGP, 
ARSKTRP in Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije 
(KGZS).

Če KMG pogojev upravi-
čenosti ne izpolni, ne more 
vstopiti v ukrep KOPOP.

Splošni pogoji – pogoji, ki 
jih morajo kmetijska gospo-
darstva izpolnjevati v času 
trajanja obveznosti :
•	 vsako	 leto	 se	 mora	 nosi-

lec ali član kmetijskega go-
spodarstva najkasneje do 
20. decembra tekočega lete 
udeležiti najmanj 4-urnega 
izobraževanja;

•	 v	prvih	treh	letih	trajanja	ob-
veznosti morajo najmanj en-
krat uporabiti storitev sveto-
vanja, v okviru katere se mu 
svetuje glede pogojev in zah-
tev ter pravilnega izvajanja 
prevzetih obveznosti;

•	 ves	 čas	 trajanja	 obveznosti	
voditi evidenco o vseh delov-
nih opravilih, ki se izvajajo 
pri ukrepu KOPOP, evidence 
se morajo voditi na predpisa-
nih obrazcih in 

•	 upoštevati	prepoved	uporabe	

blata iz komunalnih čistilnih 
naprav.
KMG mora v primeru upo-

rabe gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev voditi tudi podatke o 
nabavi, porabi, oddaji, prejemu 
in zalogi posameznih vrst gno-
jil in fitofarmacevtskih sredstev 
za vse površine KMG. Ti podat-
ki se vodijo na obrazcu eviden-
ce o uporabi gnojil na kmetij-
skem gospodarstvu in obrazcu 
evidence o uporabi fitofarma-
cevtskih sredstev na kmetijskem 
gospodarstvu, ki sta dostopna 
na spletnih straneh MKGP in 
ARSKTRP. Vodenje evidence o 
uporabi gnojil na kmetijskem 
gospodarstvu se šteje tudi za vo-
denje evidence uporabe organ-
skih in mineralnih gnojil za te-
koče koledarsko leto za potrebe 
izpolnjevanja zahtev navzkrižne 
skladnosti. Enako kot za eviden-
co uporabe organskih in mine-
ralnih gnojil velja tudi za evi-
denco FFS.

Upravičenci, ki izvajajo ak-
tivnosti, za katere so upravičeni 
do podpore iz PRP 2014–2020, 
morajo v skladu z »Navodili za 
informiranje in obveščanje jav-
nosti o aktivnostih, ki prejemajo 
podporo iz PRP 2014–2020«, ob-
javljenimi na spletni strani mi-
nistrstva, izpolniti zahteve glede 
označevanja vira sofinanciranja.

Trajanje obveznosti: 
Upravi-čenec se z vstopom v 
ukrep KOPOP obveže, da bo na 
KMG ta ukrep izvajal ves čas 
trajanja obveznosti, to je naj-
manj pet let. Med trajanjem ob-
veznosti ukrepa KOPOP zame-
njava ene operacije oziroma zah-
teve z drugo operacijo oziroma 
zahtevo ni dovoljena.

Odstopanja od petletne ob-
veznosti so dovoljena le v 
primerih:
•	 če	 KMG	 celotno	 zemljišče	

oziroma del zemljišča, na ka-
terem je izvajal ukrep KOPOP, 
prenese na drugo KMG, lah-
ko ta KMG prevzame obve-
znost ali pa obveznost prene-
ha veljati, vračila že prejetih 
sredstev pa se ne zahteva;

•	 zaradi	 višje	 sile	 ali	 izjemnih	
okoliščin, kot npr. smrt upra-
vičenca, huda naravna nesre-
ča, pogin domačih živali ipd.

Velikost površin: Najmanjša 
površina kmetijske parcele za 
izvajanje posamezne zahteve v 
okviru operacij ukrepa KOPOP 
je 0,1 ha, razen pri posameznih 
operacijah, kjer je to določeno 
drugače, skupno pa mora biti 
na KMG v posamezno zahtevo 
vključenih najmanj 0,3 ha kme-
tijskih površin.

Sprememba površin, vklju-
čenih v obveznost: Obseg po-
vršine, vključene v obveznost, se 
lahko med leti spreminja za naj-
več 10 odstotkov glede na vsto-
pno površino.

Povečanje površin, vključe-
nih v obveznost: Obseg površin 
KMG se v času trajanja obvezno-
sti lahko poveča. Upravičenec 
lahko površine, vključene v ob-
veznost, poveča za več kot 10 od-
stotkov, vendar največ za 20 od-
sdtotkov oziroma 2 ha glede na 
vstopno površino, pri čemer se 
upošteva dovoljen obseg pove-
čanja površin, ki je ugodnejši za 
upravičenca, njegova obveznost 
iz prvega leta petletne obvezno-
sti pa se nadaljuje. Obveznost 
se bo nadaljevala na večji povr-
šini – spremenjeni vstopni po-
vršini in od nove vstopne povr-
šine se po tem izračunavajo do-
voljena zmanjšanja ali povečanja 
površine.

Kmetijsko gospodarstvo se 
znotraj ukrepa KOPOP lahko 
vključi v eno ali več v nadalje-

vanju navedenih operacij in do-
ločene operacije imajo še doda-
tno določene obvezne in izbirne 
zahteve.
1. Poljedelstvo in zelenjadarstvo,
2.	 Hmeljarstvo,
3. Sadjarstvo,
4. Vinogradništvo,
5. Trajno travinje I,
6. Trajno travinje II,
7. Posebni traviščni habitati,
8. Traviščni habitati metuljev,
9.	 Habitati	ptic	vlažnih	eksten-

zivnih travnikov,
10. Steljniki,
11. Vodni viri,
12. Ohranjanje habitatov strmih 

travnikov,
13. Grbinasti travniki,
14. Reja domačih živali na obmo-

čju pojavljanja velikih zveri,
15. Planinska paša,
16. Visokodebelni travniški 

sadovnjaki,
17. Ohranjanje mejic (operaci-

je v letu 2016 še ni mogoče 
izbrati),

18. Reja lokalnih pasem, ki jim 
grozi prenehanje reje,

19. Ohranjanje rastlinskih gen-
skih virov, ki jim grozi gen-
ska erozija.

Svetujemo vam, da pred vključi-
tvijo v ukrep KOPOP razmislite 
in pretehtate obveznosti in zah-
teve, ki jih prinaša vključitev, in 
na drugi strani finančni in okolj-
ski doprinos tovrstne odločitve. 
Pomembno je, da se zavedate, da 
z vključitvijo v kmetijsko-okolj-
ski ukrep prispevate tudi k va-
rovanju in ohranjanju naravnih 
danosti slovenskega podeželja. 
Predlagamo, da se preko objav v 
medijih in z udeležbo na izobra-
ževanjih dobro informirate in iz-
obrazite glede zahtev pri posame-
znih operacijah ter da se v prime-
ru potrebnih dodatnih pojasnil 
in razlag obrnete na kmetijske 
svetovalce na vašem območju.

Marinka Korošec  »
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Uspešno opravljene naloge
V letu 2015 je KGZS vladi predlagala kar nekaj uresničljivih ukrepov in predlogov, ki so usmerjeni v zago-
tavljanje ugodnih pogojev za tehnološki in ekonomski napredek kmetijstva ter podeželja.   

Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije (KGZS) se je spo-
mladi 2015 odločila, da pristo-
pi k zbiranju podpisov volivk 
in volivcev za vložitev Predloga 
zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o dohodni-
ni. Najpomembnejša pridobitev 
spremembe Zakona o dohodni-
ni je ukinitev praga za obvezni 
vstop v računovodstvo. Naše 
druge pobude za spremembo 
zakona o delu sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov odbor DZ ni 
sprejel in poslanci o vsebini za-
kona niti niso odločali. Zato so 
na KGZS pripravili pobudo za 
oceno ustavnosti poslovnika 
Državnega zbora RS. Ta namreč 
preprečuje, da se o predlogu za-
kona izrekajo in odločajo po-
slanci, če je predlog zakona prej 
zavrnil odbor Državnega zbora, 
kar pa je v nasprotju z ustavo, 
ki določa, da morajo o predlogu 
zakona odločati poslanci DZ in 
ne samo odbor. 

Na KGZS že vrsto let ugota-
vljamo, da se dohodkovni polo-
žaj slovenskih kmetov poslab-
šuje. Tudi gozd, ki je v kriznih 
časih in ob investicijskih potre-
bah »kmetova banka«, je zara-
di posledic žledoloma in napa-

da podlubnikov na marsikate-
ri kmetiji oslabljen ali uničen. 
Zaradi tega je KGZS 17. oktobra 
lani organizirala shod sloven-
skih kmetov v osmih slovenskih 
mestih, kjer so opozorili na vse 
večje težave v kmetijstvu in na 
posledice, ki jih imajo te na go-
spodarstvo, razvoj podeželja in 
celotno družbo. S shodom so 
opozorili slovensko javnost, da 
prenizke odkupne cene kme-
tijskih pridelkov in izdelkov ne 
zagotavljajo dostojnega dohod-
ka kmetov, kar bo negativno 

vplivalo tako na kmetijstvo kot 
na življenje državljanov. 

KGZS je lani sodelovala pri 
pripravi pripomb in predlogov 
sprememb zakonodajnih ak-
tov za več kot dvajset predpisov, 
med njimi pri Zakonu o kme-
tijstvu, sklopu davčne zakono-
daje ter že omenjenem Zakonu 
o dohodnini na podlagi pobu-
de volivcev, Zakonu o agrar-
nih skupnostih, Zakonu o vo-
dah, Zakonu o socialnem pod-
jetništvu, Zakonu o javnem 
naročanju, Uredbi o dopolnil-
nih dejavnostih, Uredbi o nav-
zkrižni skladnosti ter Zakonu o 
trgovini.

Večina promocijskih aktiv-
nosti Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije v letu 2015 je bila 
finančno podprta z evropskimi 
sredstvi. Zbornica je namreč 
uspešno kandidirala na razpisu 
Evropske komisije – Podpora za 
ukrepe za informiranje v zvezi 
s skupno kmetijsko politiko. S 

projektom Brez predsodkov o 
kmetijstvu in SKP se je uvrsti-
la med 16 najboljših predlogov 
promocije kmetijstva in SKP 
(od poslanih 86). Med projek-
tnimi aktivnostmi so v decem-
bru 2015 pričeli po vrtcih in šo-
lah izvajati zelo dobro sprejete 
delavnice z naslovom Hrana ne 
raste v trgovini.  

NASVETI IN ZASTOPANJE 
ČLANOV

KGZS je v okviru javnih 
služb kmetijskega svetovanja 
in strokovnih nalog v živino-
reji uspela uresničiti zadane ci-
lje. Med drugim so uspešno iz-
vedli vnos zbirnih vlog za več 
kot 57.000 kmetov, opravili so 
več kot 200.000 osebnih sve-
tovanj in 2.000 predavanj ozi-
roma tečajev, izvedli 82 rednih 
usposabljanj za 5.719 udeležen-
cev, ki so vključeni v program 
KOPOP, izdali 386 certifikatov 
za nacionalno poklicno kvalifi-

V letu 2015 je KGZS praznovala 15-letnico obstoja. 
V tem času se je zbornica oblikovala v trden sistem, 
ki je oblikovan na treh ravneh, kar omogoča vpliv na 
kmetijsko politiko od občinske do državne ravni. KGZS 
je sedaj največja nevladna stanovska organizacija. 
Znotraj zborničnih organov, tako voljenih kot 
imenovanih, se usklajujejo skupni in posamični interesi 
članov, kar pripelje do enotnih in zato močnejših stališč 
v pogovorih z Vlado in drugimi državnimi organi. 

V začetku januarja je na dobro obiskani novinarski konferenci vodstvo KGZS s sodelavci 
predstavilo najpomembnejše uresničene naloge v letu 2015 in načrte za leto 2016.
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kacijo in izdelali 12.200 gnojil-
nih načrtov.

V živinoreji so uspešno 
opravljali kontrolo mlečnosti in 
selekcijo pri govedu in drobni-
ci, prav tako so opravili zadane 
naloge na področju prašičereje.

V program PEFC se je lani 
vključilo 365 novih lastnikov 
gozdov z 12.700 hektarji gozdov 
(skupaj je sedaj v PEFC vključe-
no 775 lastnikov, ki gospodarijo 
z 29.000 hektarjev gozdov).

Poleg javnih služb zbornica 
ponuja svojim članom raznovr-

stno pomoč pri reševanju težav. 
Pravna služba zbornice je tako 
lani opravila za člane zbornice 
okrog 1.300 pravnih svetovanj, 
med njimi več kot tisoč osebnih 
svetovanj, pripravila več kot 
sto pritožb, več kot 80 tožb na 
upravno in okrajno sodišče ter 
pripravila 25 pripomb na zako-
ne ali podzakonske akte. 

NAČRTI ZA LETOS
KGZS je v svoj program dela 

za leto 2016 zapisala nekaj smer-
nic in ciljev, ki jih bo skušala 

uresničiti, med drugim sodelo-
vanje pri nastajanju in spremi-
njanju ustrezne zakonodaje, za-
gotavljanje finančne stabilnosti 
zborničnega sistema, dobro so-
delovanje z ostalimi nevladni-
mi organizacijami s področja 
delovanja KGZS in dobro sode-
lovanje z DZ RS in DS RS, osve-
ščanje slovenskega potrošnika 
o prednostih lokalno pridelane 
hrane, kakovostne storitve jav-
nih služb, nadaljnje aktivnosti 
po shodu kmetov: spremljanje 
cen, prepoznavanje neustre-

znih poslovnih praks, sodelo-
vanje v verigah (mlečna, žitna, 
zelenjavna), podpis dogovora 
v agroživilski verigi, reševanje 
problematike zveri in divjadi, 
širjenje sheme PEFC, spodbu-
janje dopolnilnih dejavnosti in 
dejavnosti socialnega podjetni-
štva na kmetijah in podeželju, 
izvajanje sprememb PRP ter iz-
vedbo volitev v organe KGZS.

ZBORNIČNI URAD »

Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP 
tudi na avstrijskem Koroškem
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije aktivno sodelovala na kmetijskem sejmu v Celovcu 

Sredi januarja je Celovec go-
stil tradicionalni kmetijski se-
jem Alpe Jadran, na katerem 
je sodelovala tudi Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije 
(KGZS). KGZS se je predstavi-
la kot gost Kmetijske zbornice 
avstrijske Koroške s projektom 
Brez predsodkov o kmetijstvu 
in SKP. 

Pred odprtjem sejma je bilo 
v petek delovno srečanje pred-
stavnikov Skupnosti južno-
koroških kmetic in kmetov 
(SJK) ter Kmečke izobraževal-
ne skupnosti (KIS) s predstav-
niki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS in 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije.  

Ob odprtju sejma je priso-
tne nagovoril tudi predsednik 
KGZS Cvetko Zupančič, ki je 
povedal: »Vse bolj ugotavljam, 
da so izzivi, s katerimi se soo-
čajo kmetje v celotnem prosto-

ru Alpe-Jadran, vse bolj podob-
ni, zato je dobra povezanost te-
melj uspešnega zastopanja inte-
resov do Bruslja.«

Ob robu sejma so se na po-
budo koroškega deželnega mi-
nistra za kmetijstvo Christiana 

Bengerja sestali na informativ-
nem sestanku v zvezi z območji 
Natura 2000. Minister Benger 
je podal izhodišča za razpravo 
o območjih Natura 2000, ki jih 
je predstavil z vidika posestni-
kov zemljišč. V Avstriji namreč 

sedaj poteka razprava o vklju-
čitvi novih območij v Naturo 
2000. Do sedaj imajo na avstrij-
skem Koroškem v Naturi 2000 
6 odstotkov površin. »Menimo, 
da bo naravovarstveno obmo-
čje izpolnilo svoj namen v vsej 
popolnosti samo, če se za to za-
vzema tudi posestnik zemlji-
šča,« je povedal Benger. Podal 
je nekaj stališč, ki so jih pod-
prli tako predstavniki Slovenije 
kot Furlanije - Julijske kraji-
ne in Benečije, ki imata bistve-
no večji delež ozemlja v Naturi 
2000. V italijanskem delu regi-
je je teh površin 19 odstotkov, 
v Sloveniji pa celo 38 odstot-
kov. Po izmenjavi mnenj so se 
udeleženci dogovorili, da bodo 
pristojni imenovali svoje pred-
stavnike v delovno skupino, ki 
se bo sestala v drugi polovici 
februarja.

Marjan Papež »

Na sejmu je KGZS sodelovala na razstavnem prostoru kmetij-
ske zbornice avstrijske Koroške s projektom Brez predsodkov o 
kmetijstvu in SKP.
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Spremembe pri mladih prevzemnikih
Mladi kmetje upravičeni do višjih podpor pri investicijskih razpisih

Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je v začet-
ku januarja objavilo okvirni ter-
minski načrt objave javnih raz-
pisov za ukrepe PRP 2014–2020 
v letu 2016. Iz terminskega pla-
na je razvidno, da bodo razpisi 
objavljeni skozi vso leto, mladi 
kmetje bodo pri določenih po-
dukrepih upravičeni do višjih 
podpor pri investicijah.

Prav tako je že bila obja-
vljena t. i. Investicijska ured-
ba oziroma Uredba o izvaja-
nju ukrepa Naložbe v osnov-
na sredstva in podukrepa 
Podpora za naložbe v goz-
darske tehnologije ter pre-
delavo, mobilizacijo in trže-
nje gozdarskih proizvodov iz 
Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdo-
bje 2014–2020.

Uredba ureja izvajanje ukrepa 
4 - Naložbe v osnovna sredstva, ki 
je namenjen razvoju kmetijstva, 
predelave ali trženja kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter kme-
tijske in gozdarske infrastruktu-
re. Ukrep spodbuja izvajanje na-
ložb v osnovna sredstva, ki bodo 
prispevale k večji produktivno-
sti, ekonomski in okoljski učin-
kovitosti ter povečanju odpor-
nosti na podnebne spremembe 
oziroma prilagajanju nanje. V ta 
okvir sodijo tudi naložbe v kme-
tijsko in gozdarsko infrastruktu-
ro. Prav tako s podprtimi nalož-
bami ukrep prispeva k poveča-
nju dodane vrednosti kmetijskih 
proizvodov in njihovemu uspe-
šnejšemu trženju vzdolž agro-
živilske verige. Ukrep je raz-
deljen na naslednje podukre-
pe in operacije: podukrep 4.1 
- Podpora za naložbe v kme-

tijska gospodarstva, podu-
krep 4.2 - Podpora za nalož-
be v predelavo/trženje in/ali 
razvoj kmetijskih proizvodov 
ter podukrep 4.3 - Podpora 
za naložbe v infrastrukturo, 
povezano z razvojem, poso-
dabljanjem ali prilagajanjem 
kmetijstva in gozdarstva z na-
slednjimi tipi operacij: Izvedba 
agromelioracij na komasacijskih 
območjih, Izgradnja velikih na-
makalnih sistemov, Tehnološke 
posodobitve velikih namakal-
nih sistemov ter Ureditev gozdne 
infrastrukture.

Če je pri podukrepu 4.1 - 
Podpora za naložbe v kme-
tijska gospodarstva upravi-
čenec mladi kmet, se za na-
men tega podukrepa šteje, da je 
mladi kmet fizična oseba, ki je 
ustanovila kmetijsko gospodar-

stvo v obdobju pet let pred odda-
jo vloge na javni razpis in je ob 
vložitvi te vloge:
– stara od 18 let do vključno 40 

let in
– ima ustrezno poklicno zna-

nje in usposobljenost, kot 
sta opredeljena v predpisu, 
ki ureja izvajanje podukre-
pa pomoč za zagon dejavno-
sti za mlade kmete iz PRP 
2014–2020. 

Kot ustrezno poklicno znanje in 
usposobljenost upravičenca za 
opravljanje kmetijske ali s kme-
tijstvom povezane dejavnosti se 
štejejo: živilsko-predelovalna, le-
sarska, veterinarska, naravovar-
stvena in gozdarska. Minimalni 
pogoj, ki se nanaša na pridoblje-
no poklicno znanje, je ali nižja 
poklicna kvalifikacija s podro-
čja kmetijstva ali s kmetijstvom 

povezanih dejavnosti in 3 leta 
delovnih izkušenj na KMG ali 
nižja poklicna kvalifikacija nek-
metijske smeri, pridobljen cer-
tifikat nacionalne poklicne kva-
lifikacije najmanj IV. ravni zah-
tevnosti s področja kmetijstva 
ali s kmetijstvom povezane de-
javnosti in 3 leta delovnih izku-
šenj na KMG. Usposobljenost se 
šteje kot pridobljena, če dokaže, 
da je izkušnje iz kmetijske dejav-
nosti ali s kmetijstvom povezane 
dejavnosti pridobival najmanj 3 
leta pred oddajo vloge na javni 
razpis.

Če je fizična oseba samostoj-
ni podjetnik posameznik, se po-
goji nanašajo na samostojnega 
podjetnika posameznika.

Kot ustanovitev kmetijskega 
gospodarstva se šteje:
– izdaja odločbe o pravici do 
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NOVO  v Deželni banki Slovenije!

Mi znamo z ljudmi.

•  PAKET ZA DOPOLNILNO 
DEJAVNOST NA KMETIJI, ki 
kmetovalcem omogoca cenovno bolj 
ugodno bancno poslovanje.

•  UGODEN KREDIT ZA NAKUP 
TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV 
z rocnostjo od 1 leta do 3 let in 
nespremenljivo ali spremenljivo 
obrestno mero.

•  PAKET »KREDIT + ZAVAROVANJE« 
- do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi 
kateregakoli kredita za kmetijsko 
dejavnost nudimo 15 % popust pri 
kmetijskem zavarovanju posevkov in 
plodov ter 0,10 o. t. nizjo obrestno 
mero kredita za kmetovalce. CENEJŠE BAN»NE STORITVE IN

UGODNEJŠE OBRESTNE MERE ZA
KREDIT ALI VAR»EVANJE

ZA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ

Veè v 85 poslovalnicah DBS in na prenovljeni spletni strani www.dbs.si

sredstev iz predpisa, ki ureja 
izvajanje ukrepa pomoč mla-
dim prevzemnikom kmetij iz 
PRP 2007–2013 ali

– izdaja odločbe o pravici do 
sredstev iz predpisa, ki ureja 
izvajanje podukrepa pomoč 
za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz PRP 2014–2020.

- Če upravičenec ni prejel od-
ločbe iz zgoraj omenjenih po-
dukrepov, se kot ustanovitev 
kmetijskega gospodarstva 
šteje prvi vpis mladega kme-
ta kot nosilca tega kmetijske-
ga gospodarstva v RKG.

Stopnja podpore pri podukrepu 
4.1 - Podpora za naložbe v kme-
tijska gospodarstva je do 30 od-
stotkov in se za mlade kmete po-
viša za 20 odstotkov. Stopnja jav-
ne podpore je tako za upravičen-
ce, ki so mladi kmetje in izpol-
njujejo zgornje kriterije, do 50 
odstotkov upravičenih stroškov.

Vsi kandidati, ki nimajo vsaj 
nižje poklicne izobrazbe s po-
dročja kmetijstva ali s kmetij-
stvom povezanih dejavnosti, 
lahko zahtevano izobrazbo v 
zelo kratkem času pridobijo tudi 
s pridobitvijo certifikata NPK – 
Nacionalne poklicne kvalifikaci-
je najmanj IV. ravni zahtevnosti 
s področja kmetijstva ali s kme-
tijstvom povezane dejavnosti. 

Nacionalna poklicna kvali-
fikacija je delovna poklicna ozi-
roma strokovna usposobljenost, 
ki je potrebna za opravljanje po-
klica ali posameznih sklopov za-
dolžitev v okviru poklica na do-
ločeni ravni zahtevnosti.

Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije je registrirana za iz-
vajanje postopkov preverjanja in 
potrjevanja nacionalnih poklic-
nih kvalifikacij za naslednje po-
klicne kvalifikacije kmetijske in 
živilske smeri. 
- živinorejec/ka,
- poljedelec/ka, 
- sadjar/ka, 

- vinogradnik/ca, 
- zelenjadar/ica, 
- izdelovalec/izdelovalka kru-

ha, potic, peciva in testenin 
na tradicionalen način, 

- predelovalec/ka mleka na 
tradicionalen način, 

- predelovalec/ka mesa na tra-
dicionalen način, 

- predelovalec/ka sadja na tra-
dicionalen način,

Vse navedene Nacionalne po-
klicne kvalifikacije izpolnjuje-
jo pogoj IV. ravni zahtevnosti in 
4. stopnjo poklicne usposoblje-
nosti, razen NPK izdelovalec/
izdelovalka kruha, potic, peci-
va in testenin na tradicionalen 
način, ki je 3. stopnja poklicne 
usposobljenosti.

Na Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije zato vsem 
zainteresiranim kandidatom 
svetujemo, da čim prej stopi-
jo v stik s kmetijskimi sveto-
valci na terenu in da začne-
jo s pripravo osebnih zbir-
nih map takoj. Osebno zbir-
no mapo kandidatom pomaga-
jo pripraviti svetovalci za NPK, 
ki bodo pripravili tudi prijavni 
obrazec in zapisnik o svetova-
nju, ki sta poleg europass življe-
njepisa in fotokopije o zaključku 
najmanj osnovne šole, ter kopi-
jo vozniškega izpita za F katego-
rijo (za NPK-je: živinorejec/ka, 
poljedelec/ka, sadjar/ka, vino-
gradnik/ca, zelenjadar/ica), ob-
vezni sestavni deli osebne zbir-
ne mape. Svetovalci bodo tudi 
potrdili vse kopije dokazil, zato 
jim morajo kandidati na vpogled 
prinesti tudi original dokazila, 
hkrati pa kandidatom ni potreb-
no overjati kopij drugje. Osebna 
zbirna mapa naj vsebuje čim več 
dokumentacije, s katero kandi-
dat izkazuje po formalni ali ne-
formalni poti pridobljena zna-
nja iz določenega področja ozi-
roma panoge. Kandidatom zato 
svetujemo, da začnejo zbirati in 

pripravljati vsa potrdila izobra-
ževanj, morebitne reference, da 
pripravijo in tudi s fotografijami 
obogatijo vsa pridobljena prak-
tična znanja in delovne izkušnje 
s področja, za katerega želijo pri-
dobiti NPK.  

Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije bo za vse 
kandidate, ki se bodo pra-
vočasno prijavili v posto-
pek preverjanja in potrjeva-
nja NPK, skušala zagotovi-
ti, da bodo še pred zaprtjem 
razpisa imeli želeni certifi-
kat NPK. Roke izvedbe komi-
sij za preverjanje in potrjevanje 
NPK bomo kar se da maksimal-
no prilagodili glede na objavlje-
ne razpise, vendar ne odlašajte 
s pripravo vlog, ker sama izved-
ba postopka potrjevanja in pre-
verjanja NPK zahteva svoj čas. 

Natančnejše informacije o rokih 
izvedbe komisij bomo objavlja-
li na naši spletni strani (www.
kgzs.si), na voljo pa bodo tudi 
pri vaših kmetijskih svetovalcih 
na terenu. 

Vabimo vse zainteresirane, 
ki nimate ustrezne izobrazbe, da 
čim prej stopite v stik z lokalni-
mi kmetijskimi svetovalci na va-
šem območju, ki vas bodo usme-
rili in vam pomagali, da boste 
lahko še pravočasno pridobili 
certifikat NPK. Za vse dodatne 
informacije in pojasnila se lahko 
obrnete tudi na zbornični urad 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije. Kontaktni podatki 
svetovalcev za NPK so objavljeni 
tudi na spletni strani KGZS.

 »
Jože Očko, »

Marinka Korošec  »
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Zakaj je dobro biti SKP detektiv 
na kmetiji?
»Sem misli, da bom policaj ali astronavt, sedaj bom detektiv na kmetiji!«

Pridelavo hrane ter njen pomen 
si velik del mlade generacije tež-
ko predstavlja. Z namenom raz-
bliniti mnenje, da hrana raste 
v trgovini, smo na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 
pripravili izobraževalne delav-
nice z naslovom Hrana ne ra-
ste v trgovini. Vsebinsko so 
namenjene otrokom od 5 do 8 
let in navdušijo vse vedoželjne 
do 99 let in več. 

Delavnice izvaja skupina 
petih »SKP DETEKTIVOV na 
kmetiji«, ki so z opazovanjem, 
učenjem in raziskovanjem med 
drugim razkrili, od kod pride 
hrana v trgovino. Nosijo prave 
detektivske priponke in upora-

bljajo različne detektivske pri-
pomočke. Njihova naloga je šir-
jenje vedenja o pomenu kmeto-
vanja ter spodbujanje in izobra-
ževanje novih detektivov. Pri 
delu jim pomagata vrtiljak zna-
nja in dobra volja. 

Z opazovanjem, pogovo-
rom in igro otroci na delavni-
ci spoznajo življenje na kmetiji 
– kdo na njej prebiva in kaj vse 
jo sestavlja, kako rastejo raz-
lični pridelki in kako jih upo-
rabimo. Na kmetiji prebivajo 
tudi živali, ki so še posebej za-
nimive. Spoznajo nekaj zanimi-
vih slovenskih pasem, ki imajo 
posebno mesto tudi v Evropi. 
Raziščejo, od kod prihajajo živi-

la v trgovino in pomen lokalno 
pridelane hrane. Razpravljajo 
tudi o tem, zakaj je kmetijstvo 
pomembno, in spoznajo vlo-
go kmetov pri ohranjanju oko-
lja ter pomen okolju in živa-
lim prijaznega načina kmeto-
vanja. Skušajo razumeti smi-
sel evropskega povezovanja in 
na koncu postanejo novi »SKP 
DETEKTIVI na kmetiji«.  

Postati detektiv seveda pri-
naša odgovornost v smislu pra-
vega odnosa do hrane, narave, 
podeželja, kmetovanja. Prav 
tako je naloga detektivov pri-
dobivanje novega znanja in šir-
jenja le-tega. Delavnice spre-
mljajo nove in nove izvirne iz-
jave otrok, ki izražajo navdu-
šenje nad zgodbo o kmetijstvu. 
»Sem mislil, da bom policaj ali 
astronavt, sedaj bom detektiv 
na kmetiji, ker že imam poklic,« 

je ob koncu delavnice povedel 
simpatičen prvošolček.  

Priprava in izvedba delav-
nic je finančno podprta s stra-
ni Evropske komisije in poteka 
v sklopu projekta Brez predsod-
kov o kmetijstvu in SKP, ki ga 
izvaja KGZS. Pri njihovi izvedbi 
sodelujejo Europe Direct točke, 
ki izvajajo osrednjo informa-
cijsko službo Evropske unije in 
zagotavljajo brezplačne infor-
macije o delovanju in politikah 
EU ter pravicah državljanov. 

Več o delavnicah, skupni 
kmetijski politiki in promocij-
skih aktivnosti Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije naj-
dete na spletni strani www.za-
razvojpodezelja.si. Veseli bomo 
vašega obiska ter družbe na FB 
strani https://www.facebook.
com/kmetijstvoinskp.

Tatjana Vrbošek »
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Prenos kmetije na mlade prevzemnike
Tudi za letošnje leto so na voljo finančna sredstva za mlade prevzemnike v okviru razpisa Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete, s katerimi se podpira kmete pri vzpostavitvi kmetije in kmetijske dejavnosti. 
Preden se mlad kmet prijavi na razpis, mora postati zemljiškoknjižni lastnik kmetije. 

Mladi kmet lahko postane la-
stnik kmetije z medgeneracij-
skim prenosom ali nakupom 
kmetije, kar dokazuje z eno od 
naslednjih notarsko overjenih 
listin: 
•	 izročilna	pogodba,	
•	 darilna	pogodba,	
•	 pogodba	o	preužitku,	
•	 pravnomočen	 sklep	 o	

dedovanju, 
•	 pogodba	 o	 dosmrtnem	

preživljanju s priloženo 
smrtovnico, 

•	 kupoprodajna	pogodba.	
Opozorimo naj še, da za potre-
be sodelovanja na razpisu mla-
di kmet ne sme postati lastnik 
kmetije na podlagi pravnega 
posla med sorojenci (prenos 
kmetije med brati ali sestrami) 
ali zakonskimi oziroma zunaj 
zakonskimi partnerji.

IZROČILNA POGODBA
Z izročilno pogodbo se lah-
ko uredijo dedna razmerja 
med starši in njihovimi otro-
ci. Pogodbo sklepajo izročitelj 
in osebe, ki bi lahko po izro-
čitelju dedovali kot dediči pr-
vega dednega reda: prednikovi 
potomci, posvojenci in njihovi 
potomci, lahko pa tudi izroči-
teljev zakonec. 

Z izročilno pogodbo se iz-
ročitelj opredeli do premože-
nja (ali dela premoženja), ki ga 
ima v času sklenitve pogodbe, 
ne pa tudi premoženja, ki ga bo 
imel ob svoji smrti. Izročitelj si 
lahko v razmerju do prejemni-
ka izgovori tudi služnost (npr. 
užitek stanovanja, dosmrtna 
renta v naravi ali v denarju, 

preživljanje ipd.). 
Poudarki izročilne 

pogodbe:
•	 sklenejo	 jo	 lahko	 izro-

čitelj in zakoniti dediči 
izročitelja;

•	 v	pogodbi	 je	opredeljeno	 le	
premoženje, ki pripada iz-
ročitelju v času sklenitve 
pogodbe;

•	 pogodba	mora	biti	zapisana	
v obliki notarskega zapisa, 
sicer ni veljavna;

•	 premoženje	preide	ob	skle-
nitvi pogodbe oziroma, na-
tančneje, z vpisom v zemlji-
ško knjigo;

•	 zakoniti	 dediči	 na	 zapu-
ščinski razpravi ne morejo 
uveljavljati nujnega deleža;

•	 izročitelj	lahko	prekliče	po-
godbo, če je prišlo do hude 
nehvaležnosti, neizpolnje-
vanja obveznosti ipd.

DARILNA POGODBA
Darilna pogodba predstavlja 
darovalčevo neodplačno pre-
pustitev stvari ali pravice ob-
darjencu in obdarjenčev spre-
jem stvari ali pravice. Darilna 
pogodba za nepremičnine 
mora biti sklenjena pisno, ob 
tem mora biti podpis daro-
valca notarsko overjen. Če sta 
darilna pogodba in zemljiško-
knjižno dovolilo v ločenih do-
kumentih, je dovolj, če je over-
jen podpis na zemljiškoknji-
žnem dovolilu. 

Darilo je praviloma nepre-
klicno, kljub temu obstajajo 
izjeme: preklic zaradi nehva-
ležnosti obdarjenca, preklic 
zaradi darovalčeve potrebe in 

stiske, preklic zaradi prikraj-
šanja nujnega deleža, preklic 
zaradi ogrožanja upnikov. 

Poudarki darilne pogodbe: 
•	 skleneta	 jo	 darovalec	 in	

obdarjenec;
•	 za	 nepremičnine	mora	 biti	

v pisni obliki;
•	 zakoniti	dediči	lahko	na	za-

puščinski razpravi zahteva-
jo, da se darilo vključi v za-
puščinsko maso, kjer se po-
tem razdeli med vse dediče 
(velja v primeru, če je pri-
krajšan nujni delež dediča);

•	 darovalec	lahko	za	časa	svo-
jega življenja zahteva darilo 
nazaj.

POGODBA O PREUŽITKU 
S pogodbo se preužitkar za-
vezuje, da bo na prevzemnika 
prenesel lastninsko pravico na 
vsem ali delu premoženja, ki 
ga ima v lasti v trenutku skle-
nitve pogodbe. Prevzemnik 
se zavezuje, da bo preužitkar-
ju ali komu drugemu do nje-
gove smrti nudil določene da-
jatve in/ali storitve, predvsem 
stanovanje, hrano, obleko, vo-
žnjo po opravkih ipd. Če je 
preužitek vpisan v zemljiško 
knjigo kot stvarno breme, je v 
primeru odsvojitve nepremič-
nine za izpolnitev obveznosti 
odgovoren tudi novi pridobi-
telj. Preužitek preneha s smr-
tjo preužitkarja.

Poudarki pogodbe o 
preužitku:
•	 preužitkar	 razpola-

ga s svojim trenutnim 
premoženjem;

•	 premoženje	preide	ob	skle-

nitvi pogodbe oziroma, na-
tančneje, z vpisom v zemlji-
ško knjigo;

•	 prevzemnik	 se	 preužitkar-
ju zaveže nuditi določene 
dajatve in storitve do smrti 
slednjega;

•	 preužitkarjeve	 pravice	 so	
varovane z vpisom stvar-
nega bremena v zemljiško 
knjigo;

•	 pogodba	 mora	 biti	 sesta-
vljena v obliki notarskega 
zapisa.

DEDOVANJE
Dedovanje pomeni prehod pre-
moženja od ene osebe na dru-
go osebo. Do dedovanja pride v 
trenutku smrti zapustnika, in 
sicer premoženje, ki je njegovo 
ob smrti, preide na njegove de-
diče. Deduje se premoženje, ki 
ga zapustnik ima ob svoji smrti 
(zapuščina). Na dediče se pre-
našajo pravice in obveznosti.

Pri zaščiteni kmetiji je po-
trebno upoštevati poseb-
na pravila glede dedovanja. 
Premoženje zaščitene kmeti-
je, kamor spadajo kmetijska 
in gozdna zemljišča, stano-
vanjska in gospodarska poslo-
pja kmetije, vsi stroji in živali 
na kmetiji ter vse pravice, ki so 
povezane s kmetijo, praviloma 
deduje ena oseba:
•	 zaščiteno	 kmetijo	 lahko	

oporočitelj z oporoko zapu-
sti le enemu dediču; izjemo-
ma jo lahko zapusti več de-
dičem in sicer zakoncema 
ali enemu staršu in otroku,

•	 kadar	 pokojnik	 ne	 zapusti	
oporoke in je več potencial-
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nih dedičev njegovega pre-
moženja, deduje tisti, ki ima 
namen obdelovati kmetijsko 
zemljišče in ga za to spora-
zumno izberejo vsi dediči. 
Če do sporazuma ne pride, 
imajo prednost zakonec po-
kojnika in njegovi potomci, 
ki so usposobljeni za kmeto-
vanje. Če je kmetija v lasti, 
solasti ali skupni lasti za-
konskega para, deduje pre-
živeli zakonec. Če je kmeti-
ja v solasti enega od staršev 
in otroka ali posvojenca, je 
dedič preživeli solastnik. V 
primeru, da ni dediča, ki bi 
izpolnjeval po zakonu do-
ločene pogoje, se zaščitena 
kmetija lahko deduje, kot če 
ne bi bila zaščitena.

POGODBA O DOSMRTNEM 
PREŽIVLJANJU
S pogodbo o dosmrtnem preži-
vljanju se en pogodbenik (pre-
življavec) zaveže, da bo pre-
življal drugega pogodbenika, 
drugi pogodbenik (preživlja-
nec) pa izjavi, da mu ob smrti 
zapušča vse svoje premoženje 
ali del premoženja. Stranke po-
godbe so lahko tako fizične kot 
tudi pravne osebe, pri čemer 
pa na strani preživljanca lah-
ko nastopajo le fizične osebe. 
Sorodstveno razmerje ni pogoj 
za sklenitev pogodbe. Pogodba 
o dosmrtnem preživljanju pre-
neha s sporazumom med po-
godbenikoma, na zahtevo ene-
ga izmed sopogodbenikov, če 
drugi ne izpolnjuje svojih ob-
veznosti (tožba), ali s smrtjo 
preživljavca, če njegovi dediči 
ne želijo ali ne morejo prevzeti 
obveznosti iz pogodbe.

Poudarki pogodbe o do-
smrtnem preživljanju:
•	 preživljavec	pridobi	lastnin-

sko pravico na premoženju 
preživljanca šele z njegovo 
smrtjo;

•	 sestavljena	mora	biti	v	obli-
ki notarskega zapisa in 
mora vsebovati dovolje-
nje preživljanca za vpis la-
stninske pravice preživljav-
ca na nepremičninah v ze-
mljiško knjigo s preživljan-
čevo smrtjo;

•	 smiselno	 je,	 da	 pogodba	
vsebuje še prepoved odsvo-
jitve in odtujitve premože-
nja v korist preživljavca.

PRODAJNA POGODBA 
S pogodbo se prodajalec za-

vezuje, da bo stvar, ki jo pro-
daja, izročil kupcu, tako da bo 
ta pridobil lastninsko pravico 
(pri nepremičninah se to zgo-
di na podlagi vpisa v zemljiško 
knjigo), kupec pa se zavezuje, 
da bo prodajalcu plačal dogo-
vorjeno kupnino. 

Poudarki prodajne 
pogodbe:
•	 za	 nepremičnine	mora	 biti	

sklenjena v pisni obliki;
•	 zemljiškoknjižno	 dovolilo	

(prodajalčeva nepogojna iz-
java, da dovoljuje vpis pre-
nosa v zemljiško knjigo v 
korist pridobitelja) je lahko 
napisano v prodajni pogod-
bi in mora biti overjeno pri 
notarju; 

•	 prodajalec	 je	 odgovoren	 za	
napake na stvari.

DAVČNI VIDIK
Našteti pravni posli so pod-
vrženi obdavčitvi. Pri prodaj-
ni pogodbi je potrebno plačati 
2-odstotni davek na promet z 
nepremičninami od prodajne 
cene nepremičnine. Če je pro-
dajna cena za več kot 20 od-
stotkov nižja od vrednosti, ki 
jih je na podlagi množičnega 
vrednotenja nepremičnin izra-
čunala Geodetska uprava RS, 
se kot davčna osnova upošte-
va 80 ostotkov posplošene tr-
žne vrednosti te nepremični-

ne. Davčni zavezanec je pro-
dajalec, lahko pa se pogod-
beni stranki dogovorita tudi 
drugače.

Pri ostalih pogodbah se pla-
ča davek na dediščine in dari-
la; zavezanec je oseba, ki prej-
me premoženje. Davčne sto-
pnje so odvisne od vrednosti 
podarjenega oziroma izroče-
nega premoženja in od sorod-
stvenega razmerja med pogod-
benimi strankami; gibljejo se 
med 5 in 39 odstotki. Plačila 
davka na dediščine in darila je 
oproščen:
•	 prvi	 dedni	 red	 (potom-

ci zapustnika in njegov 
zakonec),

•	 oseba,	 ki	 ima	 status	 kme-
ta in podeduje ali dobi v 
dar kmetijsko ali gozdno 
zemljišče, 

•	 oseba	s	statusom	kmeta,	ki	
podeduje ali dobi v dar ce-
lotno kmetijo in 

•	 oseba,	ki	je	prevzemnik	za-
ščitene kmetije.
Po Zakonu o dohodnini 

(ZDoh-2) se plača davek tudi 
od dobička iz kapitala, dose-
ženega s prodajo nepremičnin 
v lasti fizičnih oseb. Davčna 
osnova od dobička iz kapitala 
je razlika med vrednostjo ne-
premičnine ob odsvojitvi in 
vrednostjo nepremičnine ob 
pridobitvi. Davčna stopnja je 
25 odstotkov in se znižuje vsa-
kih pet let (15 odstotkov, 10 
odstotkov in 5 odstotkov); po 
20 letih imetništva se davka ne 
plača več.

Gašper Cerar »
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Krma pod nadzorom
Pregled sistemov vrednotenja krme in oskrbljenosti s hranili pri izračunavanju krmnih obrokov za krave 
molznice in pitance v Sloveniji 

Dobra oskrba in gospodarno kr-
mljenje krav molznic in pitancev 
ter čim manj napak pri vodenju 
prehrane je možno samo s po-
močjo pravilnega izračunavanja 
krmnih obrokov. Zato moramo 
poznati predvsem potrebe živa-
li in tudi sisteme za vrednotenje 
oskrbljenosti s hranili. Kako na-
tančen sistem vrednotenja oskr-
bljenosti prežvekovalcev se lah-
ko uporabi v praksi, je predvsem 
odvisno od razpoložljivih podat-
kov kemijskih analiz.

Člani strokovne skupine za 
govedorejo pri Kmetijsko goz-
darski zbornici Slovenije smo že-
leli preveriti, v kolikšni meri se 
različne izobraževalne in sveto-
valne institucije ter svetovalci na 
terenu v Sloveniji teoretično in 
praktično ukvarjajo s svetova-
njem in izračunavanjem krmnih 
obrokov za krave molznice in pi-
tance. Prav tako smo želeli ugo-
toviti, katere sisteme vrednote-
nja oskrbljenosti s hranili za kra-
ve molznice in pitance v Sloveniji 
trenutno uporabljamo in kateri 
parametri se še upoštevajo pri iz-
računavanju krmnih obrokov.

 Izhodišče za to raziskavo je 
bilo v prvi vrsti naše mnenje, da 
je zaradi različnih sistemov vre-
dnotenja in različnih pristopov 
težko strokovno delovati in sode-
lovati tako v teoriji kot v praksi. 
Menimo tudi, da neenotne meto-
de, sistemi in pristopi predvsem 
pri rejcih ustvarjajo tudi nezau-
panje v strokovno delo.

Člani skupine smo pripravi-
li vprašalnik, s pomočjo katere-
ga smo ugotavljali metodologije 
izračunavanja krmnih obrokov 
za krave molznice in goveje pi-

tance. Tega smo poslali 40 raz-
ličnim institucijam, ki se teore-
tično ali v praksi ukvarjajo z iz-
računavanjem krmnih obrokov. 
Vrnjenih smo dobili 30 vprašal-
nikov. Sodelujoče smo razdelili 
v dve skupini. V eni skupini so 
različne izobraževalne instituci-
je – srednje, višje in visoke šole 
kmetijskih smeri ter kmetijski 
inštitut (v nadaljevanju instituci-
je), v drugi skupini pa so sveto-
valci, ki se tudi v praksi ukvar-
jajo s svetovanjem o prehrani 
krav molznic in govejih pitancev 
(v nadaljevanju svetovalci). V tej 
skupini so svetovalci javne služ-
be kmetijskega svetovanja in sve-
tovalci iz podjetij za proizvodnjo 
in prodajo krmil in drugih pre-
hranskih dodatkov. Vprašalnik 
je zajemal sedem sklopov vpra-
šanj, ki smo jih na koncu obde-
lali s programom Excel. 

Na osnovi obdelave podatkov 
smo ugotovili, da se svetovalci s 

prehrano prežvekovalcev ukvar-
jajo teoretično in praktično, in-
stitucije pa le delno tudi prak-
tično. Za oceno vlaknine v krmi 
uporabljajo večinoma surovo 
vlaknino (SVl). Nekaj svetoval-
cev uporablja tudi sistem deter-
gentskih vlaken. 

Za oceno oskrbljenosti 
prežvekovalcev z energijo med 
uporabniki ni velikih razlik. 
Za oskrbljenost krav molznic 
uporabljajo NEL, za oskrbljenost 
govejih pitancev pa presnovljivo 
energijo (ME). Samo dva 
svetovalca uporabljata še škrobne 
enote (ŠE). Institucije uporabljajo 
za ocenjevanje oskrbljenosti 
prežvekovalcev z beljakovinami 
sistem prebavljivih surovih 
beljakovin (PSB), svetovalci 
pa nemški sistem vrednotenja 
z uporabnimi beljakovinami 
(nXP) in surove beljakovine 
(SB). Pri izračunavanju krmnih 
obrokov za krave molznice in 

pitance anketiranci uporabljajo 
še druge parametre. Katere in 
koliko je odvisno od tega, kakšne 
analize krme imajo na voljo 
in kakšen program za izračun 
krmnih obrokov uporabljajo. 
Anketiranci v opombah navajajo, 
da je v Sloveniji opravljenih 
premalo analiz krme. Zaradi tega 
je večina obrokov izračunanih 
na podlagi organoleptične ocene 
krme in podatkov o hranilnih 
vrednostih krme iz tabel.

Menimo, da razlike v siste-
mih vrednotenja in različni pri-
stopi otežujejo strokovno delo 
in sodelovaje v praksi. Neenotne 
metode, sistemi in pristopi tako 
pri strokovnjakih kot pri rejcih 
ustvarjajo zmedo in posledično 
nezaupanje v strokovno delo. S 
poenotenjem sistemov bi delo 
vseh strokovnih služb in inštitu-
cij potekalo bolj usklajeno, lažje 
bi spremljali novosti raziskoval-
nih institucij in jih prenašali v te-
orijo in prakso po vsej Sloveniji.

Podrobneje o sistemih za 
vrednotenje krme in oskrbljenosti 
s hranili pri molznicah in pitancih 
lahko preberete v referatu z 
naslovom »Pregled sistemov 
vrednotenja krme in oskrbljenosti 
s hranili pri izračunavanju 
krmnih obrokov za krave 
molznice in pitance v Sloveniji«, ki 
je objavljen v zborniku predavanj 
s posveta o prehrani domačih 
živali Zadravčevi Erjavčevi dnevi 
leta 2014 in na spletni strani 
KGZS http://www.kgzs.si/gv/
kmetijstvo/zivinoreja/govedoreja.
aspx.

Jasmina Slatnar,  »
KGZS – Zavod Ljubljana 

Alberta Zorko »
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Bolezen modrikastega jezika
Veljavne omejitve premikov in finančne posledice kršitev

Znano je, da je bil 18. novembra 
2015 v severovzhodni Sloveniji 
potrjen primer bolezni modri-
kastega jezika. Gre za nevarno 
virusno bolezen, ki povzroča 
veliko gospodarsko škodo, za-
radi česar so za njeno izkoreni-
njenje predpisani posebni ukre-
pi. Dovzetne živali so prežveko-
valci, zato morajo biti posebno 
pozorni rejci goveda, drobnice, 
gojene divjadi … Posebnost bo-
lezni je način prenosa. Ta se ne 
prenaša neposredno z živali na 
žival, temveč jo prenaša krvose-
sa mušica. 

Zakonodaja natančno dolo-
ča pravila za trgovanje z žival-
mi, ker pa so pogoji drugačni v 
času, ko ni prisotnosti prenašal-
cev, je za rejce dovzetnih živali 
zelo pomembna informacija, da 
je od 17. decembra 2015 raz-
glašeno obdobje brez vektorjev.

KAKO NAJ RAVNA KMET 
PRI TRGOVANJU Z ŽIVALMI
Za vse, ki želijo opravljati na-
kupe živali iz območja z omeji-
tvami v območje brez omejitev, 
je pomembna informacija, da 
je trgovanje v času brez priso-
tnosti prenašalca lažje in cenej-
še kakor v obdobju, ko je le-ta 
prisoten. 

PREMIKI ŽIVALI ZA 
PROIZVODNJO IN PLEME 
(ŽIVALI ZA NADALJNJO 
REJO ALI PITANJE)

1. Če so bile živali 
pregledane:
•	 Opravljena	 virološka	 prei-

skava po 1. januarju 2016 (14 
dni po razglasitvi obdobja) 
in so rezultati negativni

•	 Opravljena	 serološka	 pre-

iskava po 14. januarju 
2016 (28 dni po razglasi-
tvi obdobja) in so rezultati 
negativni.

•	 Po	17.	februarju	2016	bo	po-
teklo obdobje 60 dni od raz-
glasitve, kar pomeni, da pre-
iskava krvi ne bo potrebna. 

2. Če so bile živali cepljene:
•	 Če	so	bile	živali	cepljene	60	

dni pred premikom živali.
•	 Obdobje	 je	 lahko	 krajše,	 če	

to zagotavlja proizvajalec 
cepiva, vendar morajo biti 
opravljeni testi krvi.

Izjeme pri premikih znotraj 
Slovenije (iz območja z ome-
jitvami na območje brez 
omejitev):

•	 Premiki	 živali	 starejših	 od	
90 dni – premik je možen, 
če so bile cepljene in je od 
cepljenja minilo vsaj 10 dni.

•	 Premiki	 živali,	 mlajših	 od	
90 dni, če izvirajo od mater, 
ki so bile cepljene. 

Premiki živali za zakol. Če 
so živali namenjene takojšnje-
mu zakolu, omejitev pri trgo-
vanju ni, razen če živali kažejo 
klinične znake ali je bila ugo-

tovljena bolezen v preteklih 30 
dneh.

Tretiranje živali in pre-
voznih sredstev v obdobju 
brez vektorja ni potrebno. 
Pomembna razlika pri trgova-
nju v času brez pristnosti pre-
našalca je tudi ta, da razkuže-
vanje prevoznih sredstev in tre-
tiranje živali proti krvosesnemu 
mrčesu ni potrebno. V času pri-
sotnosti vektorja je tudi to ob-
vezen ukrep, ki ga lahko izvede 
le pooblaščena organizacija in 
je za rejca dodaten strošek.

Naj ponovno poudarimo, da 
omejitve veljajo pri premikih 
iz območja z omejitvami (CE, 
MB, MS, PT) na območje brez 
omejitev (LJ, NM, KR, NG, KP, 
PO). Znotraj območja z ome-
jitvami je trgovanje običajno. 
Prepovedano je trgovati le z ži-
valmi, ki kažejo klinične znake 
bolezni.

AKTIVNOSTI NADZORA IN 
KAZNI
Sledljivosti pri premikih živa-
li je vzpostavljena ravno zara-
di zagotavljanja biovarnosti. 
Sistem sporočanja premikov je 
učinkovit in enostaven za upo-

rabnike. Enostavno je sledi-
ti premikom živali od izvora, 
reje, prodaje …, kar pomeni, da 
je enostavno ugotavljanje nedo-
voljenih premikov, ko so določ-
ne omejitve. Kršitelje pristojni 
veterinarski inšpektorji odkri-
jejo v vseh primerih. Za rejca, 
ki je prejel (kupil) žival z obmo-
čja z omejitvami, to pomeni ve-
liko finančno breme. Po izvedbi 
nedovoljenega premika je po-
trebna preiskava krvi na priso-
tnost virusa BT, kar pa je v ce-
loti strošek rejca. Zaenkrat se 
zahteva preiskava le na živalih, 
ki so bile pripeljane z območja 
z omejitvami in ne celotne reje, 
v katero je žival prišla. Strošek 
preiskave krvi znaša okvir-
no 120 evrov. Veterinarska za-
konodaja pa takšen premik 
obravnava kot prekršek, za kar 
so predvidene visoke denarne 
kazni. Končna višina kazni se 
določi po upravnem postopku z 
odločbo inšpektorja.

Vse rejce pozivamo, naj se 
pred nakupom dobro poza-
nimajo o izvoru in potrebnih 
ukrepih, naj razmislijo o upra-
vičenosti nakupa, naj ravnajo 
tako, da izključijo vsakršno tve-
ganje za zdravje živali in za la-
sten žep težko prisluženega do-
hodka iz kmetijstva. Kot alter-
nativa nakupom iz oddaljenih 
rej je potrebno razmisliti o la-
stnih možnostih za vzrejo ple-
menskih živali.

Vinko Merzel »
KGZS – Zavod Novo mesto

SLOVENIJA RAZPOLAGA S CEPIVOM PROTI VIRUSU 
MODRIKASTEGA JEZIKA 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je 3. februarja 2016 Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije  obvestila, da je cepivo proti 
virusu modrikastega jezika sedaj na voljo. 
Rejci se morate glede možnosti cepljenja obrniti 
na območne veterinarske organizacije, kjer 
boste prejeli dodatne potrebne informacije 
glede cepljenja dovzetnih živali za bolezen 
modrikastega jezika. 
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Razpis za Dobrote slovenskih kmetij
Objavljamo vsebino razpisa ua sodelovanje na 27. državni razstavi in ocenjevanju

KGZS – Zavod Ptuj, Mestna ob-
čina Ptuj, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije v sodelova-
nju z ostalimi kmetijsko-goz-
darskimi zavodi in ob podpori 
Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano RS prireja-
jo 27. državno razstavo in oce-
njevanje kmečkih prehranskih 
izdelkov.

Razpis za sodelovanje na 
27. državni razstavi in 

ocenjevanju
Dobrote slovenskih 

kmetij 
Razstava bo potekala od 19. 
do 22. maja v Minoritskem 
samostanu na Ptuju.
Tako kot v preteklih letih bodo 
tudi letos izdelke ocenjeva-
le strokovne komisije in pode-
ljena bodo priznanja za kako-
vost. Za izdelke, ki so trikrat 
zapored dobili najvišje prizna-
nje, bodo podeljeni znaki kako-
vosti. Razpis in vsi pravilni-
ki o ocenjevanju izdelkov so 
objavljeni na spletnih stra-
neh KGZS in KGZS Zavoda 
Ptuj: www.dobrotesloven-
skihkmetij.si. 

OCENJEVALE SE BODO 
NASLEDNJE KATEGORIJE 
IZDELKOV:

IZdElKI IZ žIT
Izdelke za ocenjevanje in za 
razstavo je izdelke iz žit treba 
dostaviti v torek, 17. maja, od 7. 
do 8. ure na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. 

MlEČNI IZdElKI
Za ocenjevanje je mlečne iz-

delke treba dostaviti v sredo, 4. 
maja, od 7. do 8. ure na KGZS 
Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 
Ptuj. Za razstavo je treba do-
staviti nagrajene mlečne izdel-
ke v torek, 17. maja, do 10. ure v 
Minoritski samostan na Ptuju.

MESNI IZdElKI
Za ocenjevanje je mesne izdel-
ke treba dostaviti 13. aprila na 
sedež lokalne javne službe za 
kmetijsko svetovanje na zavo-
dih KGZS. Za razstavo je tre-
ba dostaviti nagrajen mesni 
izdelek 17. maja do 10. ure v 
Minoritski samostan na Ptuju.

KISI
Za ocenjevanje je treba dostavi-
ti v četrtek, 25. februarja po pol 
litra kisa na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za raz-
stavo je treba dostaviti po eno 
steklenico nagrajenega kisa 17. 
maja do 10. ure v Minoritski sa-
mostan na Ptuju.

OljA
Za ocenjevanje je treba dostavi-
ti 25. februarja po pol litra olja 
na KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 
cesta 28, Ptuj. Za razstavo je 
treba dostaviti po eno stekleni-
co nagrajenega olja 17. maja do 
10. ure v Minoritski samostan 
na Ptuju.

žGANE PIjAČE
Za ocenjevanje je treba dostavi-
ti 25. februarja najmanj pol li-
tra žganja na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za raz-
stavo je treba dostaviti po eno 
steklenico nagrajenega žga-
ne pijače 17. maja do 10. ure v 
Minoritski samostan na Ptuju.

SUHO SAdjE
Za ocenjevanje je treba dostavi-
ti po 1/2 kg suhega sadja ene vr-
ste (ne mešano) 25. februarja na 
KGZS Zavod Ptuj. Za razstavo 
je treba dostaviti najmanj 1/2 
kg nagrajenega suhega sadja v 
primerni embalaži 17. maja do 
10. ure v Minoritski samostan 
na Ptuju.

VINO
Za ocenjevanje vina je treba do-
staviti za posamezni vzorec po 
3 steklenice vina po 1 liter ali 
0,75 l in po 4 steklenice, če je 
vino v manjši embalaži (0,5 l, 
0,35 l, 0,25), 18. aprila od 9. do 
12. ure na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za raz-
stavo je treba dostaviti po eno 
steklenico nagrajenega vina v 
primerni embalaži 17. maja do 
10. ure v Minoritski samostan 
na Ptuju.

SAdjEVcI
Za ocenjevanje je treba dosta-
viti po 2 steklenici sadjevca po 
1 liter ali 0,75 l 18. aprila od 9. 
do 12. ure na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za raz-
stavo je treba dostaviti eno ste-
klenico nagrajenega sadjevca v 
primerni embalaži 17. maja do 
10. ure v Minoritski samostan 
na Ptuju.

SAdNI IZ ZElENjAVNI 
SOKOVI IN NEKTARjI

Za oceno je treba dostaviti 25. 
februarja po 1 liter soka ali 
nektarja na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za raz-
stavo je treba dostaviti eno ste-
klenico nagrajenega soka ali 
nektarja v primerni embalaži 

17. maja do 10. ure v Minoritski 
samostan na Ptuju.

dOMAČE MARMElAdE 
IN džEMI

Za oceno je treba dostaviti 25. 
februarja po 1 kozarec (naj-
manj 330 g) marmelade ali 
džema na KGZS Zavod Ptuj, 
Ormoška cesta 28, Ptuj. Za 
razstavo je treba dostaviti v 
primerni embalaži en kozarec 
marmelade ali džema 17. maja 
do 10. ure v Minoritski samo-
stan na Ptuju. 

KOMPOTI
Za oceno je treba dostaviti 
25. februarja najmanj 0,7 li-
tra kompota na KGZS Zavod 
Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj. 
Za razstavo je treba dostaviti v 
primerni embalaži en kozarec 
kompota 17. maja do 10. ure v 
Minoritski samostan na Ptuj.

KONZERVIRANA 
ZElENjAVA IN dRUGI 

PRIdElKI
Za oceno je treba dostaviti 25. 
februarja 2015 po 0,7 l shranka 
na KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 
cesta 28, Ptuj. Za razstavo je 
treba dostaviti nagrajeni vzorec 
v primerni embalaži 17. maja 
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http://www.kupujmodomace.si

Objave vaših ponudb so brezplačne!

Pridružite se nam in predstavite svojo ponudbo na spletni strani

vAbiMO

Spečete tudi vi pleteno srce, 
štruco ...?
Društvo kmečkih žena Novo mesto, KGZS – Zavod Novo 
mesto ter ostali soorganizatorji vabijo na tradicionalno 
Državno razstavo in ocenjevanje pletenic, ki bo v nedeljo, 14. 
februarja, v Prečni pri Novem mestu. Za sodelovanje se lah-
ko prijavite do petka, 12. februarja, do 12. ure pri: pri Štefki 
Vidic, 041 385 802 ali pri Majdi Rajar, tel. 031 602 975 ali na 
elektronski naslov dkz.novomesto@gmail.com.
Podrobnosti o pogojih sodelovanja, rokih za oddajo pletenic 
in okvirni program dogodka lahko preverite na spletni stra-
ni www.kgzs.si.

do 10. ure v Minoritski samo-
stan na Ptuju.

MEd
Za oceno in za razstavo je tre-
ba dostaviti 25. februarja po 
2 steklena kozarca medu iste-
ga lota z minimalno neto maso 
posameznega kozarca 450 g na 
KGZS Zavod Ptuj, Ormoška ce-
sta 28, Ptuj. K vzorcu je treba 
priložiti izjavo, ki jo pripravi 
organizator.

 
Vsi, ki želite sodelovati na raz-
stavi, se javite na lokalni enoti 
kmetijske svetovalne službe, 
kjer vam bo svetovalka/sve-
tovalec elektronsko izpolnil/a 
prijavnico za vsak izdelek po-
sebej. S seboj prinesite KMG 
MID vaše kmetije.

Podrobnejše informacije lah-
ko dobite pri svetovalkah/sve-
tovalcih za kmečko družino in 
dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah na območju vašega kme-
tijsko gozdarskega zavoda ali 
na spletni strani: www.dobro-
teslovenskihkmetij.si ter www.
kgz-ptuj.si. 

Zadnji rok za prijavo je 18. fe-
bruar do 12. ure.

ORGANIZACIJSKI ODBOR »
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Podeželje v mestu 2016
Pridružite se nam na dogodkih

Kaj, če bi letos vašo kmetijo 
in njene okuse predstavili na 
Podeželju v mestu? Kaj, če bi 
preživeli soboto v središču me-
sta in se predstavili njegovim 
prebivalcem? Zagotovo boste 
srečali stare in našli nove lju-
bitelje podeželja in podeželske 
kulinarike! Prav gotovo se vam 
bodo porodile sveže zamisli 

za predstavitev tradicije, ki je 
marsikomu nova.  

Pred nami je pričetek do-
godkov Podeželje v mestu 2016, 
ki v organizaciji Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije in ob 
sodelovanju mestnih občin že 
enajsto leto potekajo na me-
stnih trgih. Z namenom po-
vezovanja mesta s podeželjem 

in podeželja z mestom je osre-
dnje mesto namenjeno kmeti-
jam in ponudbi pridelkov/iz-
delkov slovenskega podeželja. 
Dogodki navdušujejo obisko-
valce s kulinariko, glasbo, ple-
som in vsem, kar odlikuje po-
deželsko tradicijo. 

Pridružite se nam. Ne od-
lašajte s PISNIMI prijavami 

na razpisane dogodke. Število 
prodajnih stojnic je omejeno. 
Termini prireditev so objavlje-
ni na spletni strani www.kgzs.
si in www.zarazvojpodezelja.
si. Razpis pa v tokratni Zeleni 
deželi. 

Tatjana Vrbošek »

RAZPIS ZA PRIREDITVE PODEŽELJE V MESTU 2016
Št. Datum Naslov prireditve Lokacija
1 Sobota, 19. marec Podeželje v mestu Ljubljana – velika noč na podeželju Ljubljana, Pogačarjev trg
2* Sobota, 16. april Podeželje v mestu – gremo na kmetijo Ljubljana, Pogačarjev trg
3 Sobota, 7. maj Podeželje v mestu Koper Koper, pri Taverni
4** Sobota, 14. maj Podeželje v mestu – Dobrote slovenskih kmetij Ljubljana, Pogačarjev trg
5 Sobota, 3. september Podeželje v mestu – pridelano in ponujeno z ljubeznijo Ljubljana, Pogačarjev trg
6 Sobota, 8. oktober Podeželje v mestu Maribor Maribor, Trg Leona Štuklja 

*Posebej vabljene turistične kmetije, članice Združenja turističnih kmetij Slovenije.
**Prednost pri sodelovanju imajo kmetije, ki sodelujejo na ocenjevanju 27. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.

Barbara, lastnica 
kmetije: 

»Povpraševanja po 
domači hrani je vedno 

več, je pa potrebno 
vložiti kar nekaj truda, 

da te ljudje opazijo in jih 
nekaj začne zanimati.«

Taja, kraljica jabolk: 

»Zavest potrošnikov se 
dviguje. Vedno več jih išče 
domače, slovensko. Mladi 

na kmetijo vnašamo ideje za 
nove izdelke ter smo nasploh 

uporabni za delo.«

Pisne prijave za razpisane pri-
reditve sprejemamo na e naslov 
pr@kgzs.si ali po pošti na naslov 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, Gospodinjska ulica 
6, 1000 Ljubljana (za PVM). Po 
preverjanju razpisanih pogojev 
vas obvestimo glede možnosti 
sodelovanja.
1. V prijavi navedite, na ka-

tero prireditev se prija-
vljate (številko ali naslov 

prireditve).
2. Kontaktne podatke (ime, 

priimek, naslov, kontak-
tni telefon in elektronski 
naslov, ime kmetije in kaj 
ponujate). 

3. Za prodajo pridelkov doda-
tna dokumentacija ni po-
trebna. Za prodajo izdelkov  
je potrebno imeti vse pred-
pisane dokumente. 

4. Pogoj za sodelovanje na pri-

reditvi je poravnan članski 
prispevek Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije.

5. Prijavnina je 18 € + DDV. 
Poravnate je po prejemu 
položnice.

Z veseljem vam posredujemo 
dodatne informacije in odgo-
vorimo na morebitna vpraša-
nja. Pišite nam na e naslov pr@
kgzs.si. Veseli bomo tudi klicev 

in sporočil z dodatnimi predlo-
gi in željami! Pokličite na tele-
fon 01 51 36 609 / 041 366 504 
Tatjana.

Sodelujte in postanite opa-
ženi na Podeželju v mestu! 

Tina, bodoča 
prevzemnica kmetije: 

»Zdi se nam super, že 
zaradi reklame, potem se 

kupci vračajo in povedo, da 
so nas srečali na Podeželju v 

mestu.«
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Razpis tekmovanj Mladi in 
kmetijstvo 2016
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) organizi-
rata tekmovanja Mladi in kmetijstvo. Na tekmovanjih sodelujejo tričlanske ekipe mladih s podeželja, ki se 
prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. 
Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM).

Občinska in regijska tekmovanja se izvedejo do 27. marca 2016. 
Tekmovanja se izvedejo, če se prijavita vsaj dve ekipi. Prvouvrščena 
ekipa se uvrsti na tekmovanje višje stopnje. Obvezna so regijska 
tekmovanja, samo zmagovalci teh lahko sodelujejo na državnem 
tekmovanju. Regijska tekmovanja se organizirajo za nasle-
dnja območja: Primorsko, Gorenjsko, dolenjsko, Bela kra-
jina, Posavsko, ljubljansko z Zasavjem, celjsko, Koroško, 
Podravsko ter Pomursko. 

Državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo bo 16. aprila 2016 v 
gasilskem domu v Tomaški vasi v Mislinjski dolini. Na državnem 
tekmovanju sodelujejo ekipe zmagovalke na regijskih tekmova-
njih v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi ekipa 
lanskoletnega državnega tekmovanja, ki si je v letu 2015 pridobila 
čast izvedbe prireditve državnega tekmovanja za leto 2016 (DPM 
Mislinjske doline).

Pravila in razpise tekmovanj na lokalni in regionalni ravni pri-
pravijo organizatorji: lokalno društvo podeželske mladine in jav-
na služba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na tekmova-
njih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.

Pravilnik državnega tekmovanja je dostopen na spletnih stra-
neh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si in Zveze 
slovenske podeželske mladine: www.zveza-zspm.si .

LITERATURA ZA LETOŠNJA TEKMOVANJA

POdNEBNE SPREMEMBE:
1. Podnebne spremembe in skupna kmetijska politika. XXIII. tra-

dicionalni posvet kmetijske svetovalne službe, Bled, 2008 (stra-
ni: 7-18, 95-108, 139-165, 173-180).

2. Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva 
suše, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana, 2014 (celo-
tno gradivo).

RIBOGOjSTVO:
1. Boris Skalin/Ribogojstvo/ČZP Kmečki glas, 1993.
Poglavje Strani
Uporaba rib in klavna dobit pri ribah 12–13
Temperatura vode … Zreja rib v slani vodi 16–24
Pomembnejše postrvje vrste … 26–33

Inkubacija in valjenje iker, oprema in objekti 43–46; 
48; 55

Zreja zaroda 63–68
Zreja mladic 86–88
Zreja konzumnih postrvi 89–103
Transport iker, zarodka, mladic in konzumnih postrvi 104–110
Izvor krapa 111–112
Zreja krapovskega zarodka 126–141
Zreja krapovskih mladic 142–146
Zreja konzumnega krapa 146–156
Transport krapov 159–161
Bolezni 179–183

Knjiga je dosegljiva tudi v sledečih knjižnicah: http://cobiss5.izum.
si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1240317157991315&rec=3&sid=1.

2. Tehnološki list:
Miha Štular/Projekt izdelave ribogojnice (vas zanima, kako do ri-
bogojnice?)/ KGZS, 2014;  tehnološki list specialista za ribogojstvo 
za območje vse Slovenije pri KGZS, dosegljiv na povezavi: http://
www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/ribogojnica%202014.pdf.

OBNOVljIVI VIRI ENERGIjE:
Splošno gradivo o obnovljivih virih energije: http://www.fo-
cus.si/files/OVEprirocnikI.pdf.
Podrobnejše o lesni biomasi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/
mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/
IMPLETUM_256NARAVOVARSTVO_Tehnologije_Podgorsek.pdf
strani 74 do 86.
Posamezne vsebine o lesni biomasi: http://www.gozdis.si/
data/publikacije/10_lesna_goriva_prirocnik.pdf strani 9, 10, 11, 
24 (brez preglednice20) ter 50 do strani 59.

POdEžElSKA MlAdINA
Zbir gradiv Zveze slovenske podeželske mladine. 

Vsa gradiva bodo dostopna v elektronski obliki na spletnih 
straneh.

ZSPM in KGZS vabita, da se mladi prijavite in pomagate 
oblikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Sloveniji.

Andreja Krt Stopar »
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nA KOnCu

Idrijski žlikrofi so pripravljeni iz testa, podobnega kot za testenine, 
le malce mehkejšega. Polnjeni so z nadevom iz krompirja, zaseke 
ali prekajene slanine, čebule, začimb in dišavnic. Imajo značilno 
obliko klobuka, robovi so zavihani, na vrhu je vtisnjena vdolbini-
ca. Idrijski žlikrofi so v EU zaščiteni kot zajamčena tradicionalna 
posebnost. 
Sestavine za testo: 300 g moke, 1–2 jajci, olje, voda ali mleko po 
potrebi.
Priprava testa: Iz sestavin zamesimo testo in ga gnetemo tako dol-
go, da postane prožno, elastično in se ne prijemlje rok. Oblikujemo 
hlebček, ki ga premažemo z oljem, pokrijemo in pustimo počivati 
pol ure. Testo na tanko razvaljamo.
Sestavine za nadev: ½ kg krompirja, do 50 g zaseke ali prekajene 
sesekljane slanine, 50 g čebule, drobnjak, majaron, črni poper, sol.
Priprava: Krompir olupimo, skuhamo in še toplega pretlači-
mo. Dodamo sol in maščobo (ocvirke, zaseko, praženo slanino). 
Primešamo praženo čebulo in začimbe (majaron, drobnjak, poper, 
sol). Nadev ne sme biti drobljiv, zato mu po potrebi dodamo maščo-
bo. Oblikujemo za lešnik velike kroglice, ki jih polagamo na razva-
ljano testo v razdalji enega prsta. Testo med kroglicami razrežemo 
na trakove, zavihamo in stisnemo, da se oba sloja sprimeta. Tako 
dobimo ušesca. Na vrhu vtisnemo še vdolbinico. Tako dobijo obli-
ko klobuka. Mere tipičnega idrijskega žlikrofa so 3 cm v dolžino in 

Idrijski žlikrofi z bakalco  

Nagradna uganka 
Začetnice besed dajo geslo. Geslo pošljite do 8. marca na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, uredništvo Zelene dežele, 
Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA UGANKA.  
Odgovor lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov zelena.dezela@kgzs.si.
Izmed pravilnih odgovorov bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo prejeli praktične nagrade. Geslo prejšnje uganke je bilo SREČNO 
NOVO LETO. Izmed prispelih odgovorov smo izžrebali pet nagrajencev: Andrej Fabjančič, Ljubljana; Marija Kržan, Bizeljsko; Marijana 
Levstik; Boštanj; Črt Lovrenčec, Bogojina; Marjan Kurnik, Poljčane. Čestitamo!
Prostor, namenjen plesu
Miši podoben glodavec
Otroško »orodje«
Pobral je ___ in kopita
Ročno orodje
Ime slovenskega pisatelja, dramaturga, esejista in prevajalca Rebule

Rdeče vino iz francoske pokrajine, ki nosi ime po pristaniškem mestu Bordeaux.
Novejša sorta jabolk, primerna za ekološko pridelavo 

Zdravilna rastlina z grenkim okusom
Gorski masiv v severnem delu Karavank na avstrijskem Koroškem
Hrana	dojenčkov
Znamka avstrijskih traktorjev
Ime slovenskega pravnika, politika, sociologa in pedagoga Gosarja (1887-1970) 
Kar prinesemo slavljencu

2 cm v višino. Stresemo v vrelo slano vodo, pomešamo in pokrije-
mo. Kuhamo jih, dokler ne priplavajo na površje. Odcedimo jih in 
takoj ponudimo z bakalco.
Sestavine za bakalco: 600 g jagnječjega mesa, 50 g masti ali olja, 
300 g čebule, 250 g korenja, lovorov list, začimbe: timijan, šetraj, 
sol, poper, belo vino po okusu, 20 g masla, 20 g moke
Priprava: Meso zrežemo na koščke. Na maščobi prepražimo sese-
kljano čebulo, ji dodamo drobno narezano korenje in meso ter pre-
pražimo. Prilijemo toliko kostne juhe, da je jed gosta, jo začinimo, 
okisamo in dušimo. Ko je meso mehko in je tekočina izparela, po-
tresemo z moko, popražimo, nekoliko zalijemo z vodo in kisom ali 
vinom ter dobro prevremo. Poleg korenja lahko dodamo še drugo 
jušno zelenjavo.
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Pioneer hibridi koruze za setev 2016 
Vsem kupcem in partnerjem se zahvaljujemo na izkazanem zaupanju in vam tudi v letu 2016 
ponujamo visoke in kvalitetne hibride, predvsem zmagovalno skupino hibridov Optimum® 

AQUAmax®, ki nudijo zanesljivo proizvodnjo v vseh vremenskih pogojih.

Šampioni Pioneer za setev 2016
P9074 FAO 300 pameten izbor v proizvodnji 
zrnja

P9903 FAO 400 Optimum® AQUAmax® 

izjemen pridelek zrna
P9241 FAO 350 najbolj razširjen hibrid v 
Sloveniji in Optimum® AQUAmax®

P9911 FAO 410  NOVO top silažni hibrid in 
Optimum® AQUAmax®

P9486 FAO 360  NOVO zmagovalec v suši in 
Optimum® AQUAmax®

P0216 FAO 430   top silaža in Optimum® 
AQUAmax®

P9537 FAO 380  NOVO novi mejnik pridelka P1114 FAO 550 najboljši izbor za Primorsko 

Elitni hibridi Pioneer

P8567 FAO 300 stabilna ekonomika PR38A79 FAO 330 dokazana stabilnost 
P9175 FAO 320 za peščena tla in Optimum® 
AQUAmax®

P9400 FAO 340 stabilnost, zanesljivost in 
nepogrešljivost

P9721 FAO 390 silažni top šampion PR37N01 FAO 390 stabilnost in zanesljivost
PR31Y43 FAO 690 vrhunski hibrid za 
Primorsko

Pioneer kvaliteta: PR39B29 FAO 180, PR38N86 FAO 320, PR39R20 FAO 290, PR38A24 
FAO 380, PR38Y34 FAO 320, P9915 FAO 400, PR37F73 FAO 410

Posebej lahko naročite seme tretirano z Mesurolom, kot odvračalo za ptice ali pa »Premium 
Seed Treatment«.
»PREMIUM SEED TREATMENT«: seme tretirano s FFS  proti talnim škodljivcem in z odvrača-
lom za ptice. Seme s to oznako je najvišje kakovosti.
BIO SEME: P8000 FAO 280 izjemna, trda zobanka  in najrodovitnejši P9241 FAO 350

Dodatno v ponudbi: Pioneer soja sorta PR91M10 NOVO za setev v letu 2016

Kupite 8 vreč 
25m MK in 
Pioneer 
hlače so 
vaše. 

Količinski popust:
Ob nakupu 16 vreč in več dobite 
še poseben popust in sicer 1,00 
EUR za vsako vrečo.

Kako v klub in do bonitet: 
vprašajte v vaši trgovini ali na 
naši internet strani  
http://slovenia.pioneer.com, 
tel.: 02 521 36 20.

a team of
agronomy

ARE
experts

fo� yo�


