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Zadeva: Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Spoštovani,

obvestilo o novostih za kampanjo 2021 obsega :
1. Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic ob menjavi nosilca, napoved 

spremembe pravilnika RKG in opozoril v aplikaciji RKG

2. Posodobitev GERK po uradni dolžnosti v skladu s 91. členom PKP -  Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 175/20) in posodabljanje podatkov za predtisk zbirnih vlog za leto 2021

3. Izobraževanje uslužbencev Javne službe kmetijskega svetovanja in upravnih enot v 
zvezi z ukrepi  kmetijske politike za leto 2021

1. Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic ob menjavi nosilca, napoved 
spremembe pravilnika RKG in opozoril v aplikaciji RKG

Dne 9. januarja 2021 je stopila v veljavo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
shemah neposrednih plačil, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/2021.

Uredba med drugim določa izvajanje t.i.prehodne Uredbe 2220/2020/EU, ki določa sredstva in 
izvajanje neposrednih plačil za leti 2021 in 2022, uvaja novo proizvodno vezano podporo za rejo 
drobnice ter določa spremembe pri podpori za zelenjadnice. Navedene spremembe bodo 
podrobneje obrazložene v Kratkem opomniku za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 
2021, ki bo na voljo v tiskani obliki in objavljen tudi na spletni strani ARSKTRP ter v 
podrobnejših Navodilih za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2021, ki bo objavljen 
na spletni strani ARSKTRP.

S tem obvestilom pa vas želimo opozoriti, da se z dnem uveljavitve uredbe (to je 9. januarja 
2021) ukinja ti. samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca  kmetije 
med člani kmetije, kar pomeni, da je potrebno ob vsaki spremembi nosilca kmetijskega 
gospodarstva, tudi če gre za spremembo nosilca med člani kmetije, izvesti prenos 
plačilnih pravic z oddajo Vloge za prenos plačilnih pravic. Ukinitev samodejnega prenos 
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plačilnih pravic je bila nujna zaradi ugotovitev revizije Evropske komisije, ki je potekala v 
Sloveniji avgusta leta 2018. 1

Za leto 2021 se pri izplačilih upoštevajo plačilne pravice, ki so prenešene do 28. februarja 
2021.2 Ker je 28. februar 2021 nedelja, se v skladu z EU pravili, rok prenese na prvi delovni 
dan, tako da lahko nosilci KMG Vlogo za prenos plačilnih pravic pošljejo na ARSKTRP še v 
ponedeljek 1. marca 2021. Ker je elektronska vložitev vloge za prenos plačilnih pravic možna 
šele en dan po spremembi nosilca v RKG,  je zadnji dan za spremembo nosilca v RKG 26. 
februar 2021 in potem se vloga lahko še elektronsko odda 1. marca 2021. V primeru 
spremembe nosilca v RKG v ponedeljek 1. marca 2021 se Vloga za prenos plačilnih pravic 
lahko izpolni le še fizično in še isti dan pošlje na ARSKTRP.

Primeri, ki se štejejo kot višja sila (smrt) so pri tem izvzeti in zanje ni potrebno urejati prenosa 
plačilnih pravic.

Svetujemo, da nosilci KMG spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva, tudi v primeru 
spremembe nosilca kmetije med člani kmetije, uredijo čimprej oziroma najkasneje do 28. 
februarja 2021, da bodo na novega nosilca lahko pravočasno prenesli tudi plačilne pravice.
Na ta način se bo novemu nosilcu kmetijskega gospodarstva zagotovila možnost 
uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so vezana na aktivacijo plačilnih pravic - torej shemo 
osnovnega plačila (t.i. plačilne pravice), zeleno komponento, PONO in shemo za mladega 
kmeta.

Če plačilne pravice do 28. februarja 2021 ne bodo prenesene na novega nosilca oziroma v 
primeru spremembe nosilca KMG po 28. februarju 2021 in v obdobju za oddajo zbirne vloge 
v rednem in zamudnem roku (do 31. maja) novi nosilec KMG ne bo upravičen do shem 
neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic. Če bo novi nosilec oddal 
zbirno vlogo in izpolnjeval pogoje iz uredbe bo lahko upravičen le do proizvodno vezanih 
plačil in pa v primeru mladega kmeta ali kmeta začetnika bo še vedno lahko pridobil plačilne 
pravice iz nacionalne rezerve. 

Zaradi ukinitve samodejnega prenosa plačilnih pravic se za leto 2021 zahteva, da se s 
spremembo nosilca v RKG spremeni tudi nosilec na že oddani zbirni vlogi. To pomeni, da 
mora nosilec, ki je zbirno vlogo že oddal najprej izvesti umik vloge, šele potem lahko 
izvede menjavo nosilca v RKG. Novi nosilec pa bo oddal svojo zbirno vlogo in si tako 
zagotovil možnost uveljavljanja proizvodno vezanih podpor, ki niso vezane na aktivacijo 
plačilnih pravic in tudi vseh ostalih ukrepov, za katere se zahtevek oddaja v okviru zbirne vloge: 
ukrep OMD, KOPOP, DŽ in EK. Če novi nosilec ne bo oddal zbirne vloge, ne bo upravičen do 
nobenih plačil ukrepov kmetijske politike, za katere se vlagajo zahtevki v okviru zbirne vloge.

                                                  
1 Ukinitev samodejnega prenos plačilnih pravic je bila nujna zaradi ugotovitev revizije Evropske komisije št. 
AA/2018/011/SI glede upravljanja in nadzora shem pomoči na površino in ukrepov na površino, povezanih z Evropskim 
kmetijskim jamstvenim skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) (20. – 24. 
avgust 2018) v zvezi s spreminjanjem nosilcev po oddaji zbirne vloge in samodejnim prenosom plačilnih pravic znotraj 
kmetije (sprememba nosilca kmetije v Registru kmetijskih gospodarstev se šteje kot vloga za prenos plačilnih pravic).
2 Nosilec KMG, ki prenaša plačilne pravice fizično ali elektronsko izpolni Vlogo za prenos plačilnih pravic. Če se odloči 
za elektronski vnos, je ta možen prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, ki ga vzpostavi 
ARSKTRP, in do katerega lahko kot pooblaščenec vlagatelja dostopa le oseba, zaposlena v javni službi za kmetijsko 
svetovanje. Na ARSKTRP mora biti poslana vloga v fizični obliki, ki jo podpišeta prenosnik in prevzemnik, najkasneje na 
dan 28. februar 2021 oziroma ker je ta dan nedelja, na dan 1. marec 2021. Lahko pa se elektronsko vnesena vloga 
natisne in z obema podpisoma kot scan elektronsko pošlje na elektronski predal AKTRP. 



Dovolite, da pojasnimo še na primerih: 
– Primer 1: Menjava nosilca kmetije med družinskimi člani (npr. oče prepusti nosilstvo 

kmetije sinu) se zgodi 26. januarja 2021: za prenos plačilnih pravic morata prejšnji in 
novi nosilec oddati Vlogo za prenos plačilnih pravic. Vloga je kot priloga 1 del uredbe. 
Prejšnji nosilec jo lahko izpolni fizično ali pa elektronsko (preko KSS) in jo nato fizično z 
obema podpisoma (tudi novega nosilca KMG) pošlje na ARSKTRP. Lahko pa se 
elektronsko vnesena vloga natisne in z obema podpisoma kot scan elektronsko pošlje 
na elektronski predal ARSKTRP. 

– Primer 2: Menjava nosilca kmetije med družinskimi člani (npr. oče prepusti nosilstvo 
kmetije sinu) se zgodi 15. aprila 2021, torej v obdobju za oddajo zbirne vloge in tudi po 
28. februarju: ker prenos plačilnih pravic ni bil opravljen pravočasno, do 28. februarja 
2021, novi nosilec ni upravičen do aktivacije plačilnih pravic in vseh shem neposrednih
plačil vezanih na aktivacijo plačilnih pravic. Je pa upravičen do proizvodno vezanih 
plačil in ostalih ukrepov kmetijske politike vezanih na zbirno vlogo (OMD; EK; DŽ; 
KOPOP).

– Primer 3: Menjava nosilca kmetije med družinskimi člani (npr. oče prepusti nosilstvo 
kmetije sinu) se zgodi 15. aprila 2021, torej v obdobju za oddajo zbirne vloge in tudi po 
28. februarju in prejšnji nosilec je že oddal zbirno vlogo dne 3. marca 2021: Ker je 
prejšnji nosilec že oddal zbirno vlogo, mora najprej izvesti umik svoje zbirne vloge, da 
lahko nato uredi spremembo nosilca v RKG. Novi nosilec pa mora ponovno oddati
zbirno vlogo, da lahko postane upravičen do proizvodno vezanih plačil in ostalih 
ukrepov kmetijske politike vezanih na zbirno vlogo (OMD; EK; DŽ; KOPOP). Do 
aktivacije plačilnih pravic novi nosilec ni upravičen, ker je rok za prenos plačilnih pravic, 
ki se upoštevajo za leto 2021, zamujen. 

Za izvajanja ukinitve »samodejnega prenosa« bo ministrstvo spremenilo tudi Pravilnik o RKG v 
4. členu, kjer bo dodano določilo, da sprememba nosilca ni mogoča v obdobju, ko je možen 
vnos zbirne vloge (vključno z zamudnim rokom, torej do 31. maja 2021)  in  je zbirna vloga že 
oddana, dokler je vlagatelj ne umakne. V aplikacijo RKG bodo vgrajena opozorila, ki se bodo 
prožila ob nameravani spremembi nosilca KMG:

- prvo opozorilo se bo prožilo ob načrtovani spremembi nosilca v RKG do 28. februarja 
2021 in bo opozarjalo na ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic (po namestitvi 
nove programske kode v aplikaciji RKG, predvidoma sredi februarja- do takrat je 
potrebno ob menjavi nosilca na to opozoriti!),

- drugo opozorilo se bo prožilo ob načrtovani spremembi nosilca v RKG po 28. februarju 
2021 in bo opozarjalo, da je datum za prenos plačilnih pravic že mimo in če plačilne 
pravice niso bile pravočasno prenesene pomeni, da nov nosilec ne bo upravičen do 
shem neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic,

- dodatno opozorilo pa bo vgrajeno tudi za primere načrtovane spremembe nosilca v 
RKG  po že oddani zbirni vlogi prenosnika (v obdobju ko je možen vnos zbirne vloge, 
torej do 31. maja 2021) in sicer bo v RKG aplikaciji onemogočena izvedba spremembe 
nosilca, dokler prejšnji nosilec zbirne vloge ne umakne. 

Po končnem roku za oddajo zbirne vloge, torej po 31. maju 2021, pa je sprememba nosilca za 
KMG, ki je oddal zbirno vlogo, možna le v primeru prenosa KMG v skladu z 8. členom Uredbe 
809/2014/EU. Ob prenosu mora nov nosilec KMG oddati »Izjavo o prenosu kmetijskega
gospodarstva in zahtevo za plačilo v primeru prenosa celotnega KMG«, ki je del zbirne vloge.



2. Posodobitev GERK po uradni dolžnosti v skladu s 91. členom PKP -  Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 175/20) in posodabljanje podatkov za predtisk zbirnih vlog za leto 2021

V začetku meseca decembra 2020 smo vas obvestili o sprejeti zakonski podlagi za izvedbo 
posodobitve GERK. Obveščamo vas, da  je skupno št. KMG, pri katerih se je izvedla testna 
posodobitev  88.823 od tega jih 56.454 vlaga zbirno vlogo. Velika večina 55.366 KMG, ki vlaga 
zbirno vlogo (98 %) ima skupne spremembe na vseh GERK do 100 m2, Vse, ki imajo večje 
spremembe pregledujemo in odpravljamo morebitne napake v evidenci dejanske rabe. Pripravili 
bomo sezname tistih, ki zaradi zmanjšanja površin ne bodo izpolnjevali pogojev ukrepov in 
bodo morali GERK-e oziroma pripis novih površin urejati na UE. Prav tako se kot vsako leto na 
presečni datum za predtisk izvaja preveritev vseh drugih podatkov v RKG.

Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK, ali so podatki v RKG 
neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih GERK ali drugih podatkov uredi 
na pristojni upravni enoti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z neusklajenimi podatki 
izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti. Nosilci KMG se morajo za urejanje podatkov v 
registru kmetijskih gospodarstev na upravnih enotah dosledno naročiti po telefonu.

O izvedbi posodobitve GERK po uradni dolžnosti kot tudi ukinitvi samodejnega prenosa 
plačilnih pravic so nosilci, ki vlagajo zbirne vloge obveščeni na finančnem obvestilu ARSKTRP 
(teksti obvestil iz finančnega obvestila so kot priloga 1 dodani k temu obvestilu), prav tako bodo 
obveščeni še preko javnih medijev in kmetijskih svetovalcev. 

3. Izobraževanje uslužbencev Javne službe kmetijskega svetovanja in upravnih enot v 
zvezi z ukrepi  kmetijske politike za leto 2021

Dne 26. januarja 2021 bo organizirano vsakoletno izobraževanje za izvedbo ukrepov skupne 
kmetijske politike za kmetijske svetovalce in upravne enote. Letos bo izobraževanje potekalo na 
daljavo. Vabilo s povezavo na spletno izobraževanje bo poslano naknadno.

Lep pozdrav,

 Darja Majkovič
Generalna direktorica

Priloga 1:Teksti obvestil na finančnem obvestilu



Priloga 1: Teksti obvestil na finančnem obvestilu

OBVESTILA ZA UVELJAVLJANJE UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 
2021

Ukinitev samodejnega prenosa plačilnih pravic  

Z uveljavitvijo spremembe uredbe o shemah neposrednih plačilih se za leto 2021 
ukinja samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosica med člani 
kmetije. Zato morate ob vsaki spremembi nosilca  kmetijskega gospodarstva, tudi če 
gre za spremembo nosilstva med člani kmetije, izvesti prenos plačilnih pravic z oddajo 
Vloge za prenos plačilnih pravic.  Za leto 2021 se pri izplačilih upoštevajo plačilne 
pravice, ki so prenešene do 28. februarja 2021.
Če  n ačrtujete spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva, to ČIMPREJ 
uredite na upravni enoti, da boste do 28. februarja 2021 lahko izvedli tudi prenos 
plačilnih pravic na novega nosilca. Na ta način novemu nosilcu kmetijskega 
gospodarstva zagotovite možnost uveljavljanja shem neposrednih plačil, ki so 
vezana na aktivacijo plačilnih pravic - torej shemo osnovnega plačila (t.i. plačilne 
pravice), zeleno komponento, PONO in shemo za mladega kmeta. 
Če plačilnih pravic do 28. 2. 2021 ne prenesete na novega nosilca, novi nosilec ni 
upravičen do naštetih shem neposrednih plačil!

Posodobitev GERK in urejanje podatkov v RKG

V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni 
dolžnosti, z izločitvijo vseh neupravičenih površin. Izpisov iz RKG ne bo izdanih, bodo pa 
shranjeni v RKG aplikaciji.
Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko od 31. januarja 2021 preveri stanje svojih GERK in 
stanje morebitnih napak v RKG z vnosom svoje KMG-MID številke (to je idetifikacijska 
številka kmetijskega gospodarstva) na spletnem 
pregledovalniku http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ oziroma z veljavnim osebnim 
spletnim certifikatom v eRKG na spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/eRKG/.
Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK, ali so podatki v 
RKG neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih GERK ali drugih 
podatkov uredi na pristojni upravni enoti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z 
neusklajenimi podatki izpolnjevanja zbirne vloge ni mogoče začeti.
Vljudno prosimo, da se za urejanje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev na 
upravnih enotah dosledno naročite po telefonu!
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