
 

 

 
 
 
 

Vabilo na predstavitev sistema zbirnih vlog 

 

 

Spoštovani mladi kmet, mlada kmetica in vsi ostali zainteresirani. 

 

Lepo povabljeni na predstavitev sistema zbirnih vlog, ki bo v torek, 1. in sredo, 2. marca 
2022, ob 20. uri, preko spletne platforme Zoom.  

Predstavitev bo izvedla mag. Lea Remic iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

 

Da bi podrobneje spoznali sistem oddaje in sestave zbirnih vlog, ki so temelj prejema 
neposrednih plačil, vas vabimo, da se pridružite dvodnevnemu večernemu srečanju 

 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do zapolnitve prostih mest oz. najpozneje do petka,        
18. februarja, na spletni povezavi https://forms.gle/kZ9rnRoNYRqTLALw6.  

Povezavo do srečanja prejmete na dan dogodka na svoj elektronski naslov. 

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na doris.letina@zspm.si. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

  

https://forms.gle/kZ9rnRoNYRqTLALw6
file:///C:/Users/ZSPM/Documents/doris.letina@zspm.si


 

 

Sistem zbirnih vlog kot temelj prejema neposrednih plačil 
 
Zbirno vlogo vložijo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki: 

• uveljavljajo ukrepe kmetijske politike; 

• so zavezanci za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti, ker so prejemniki podpore za 
prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov oziroma podpore za zeleno trgatev; 

• so v letu 2018, 2019, 2020 ali 2021 sprejeli obveznosti za ukrep KOPOP oz. za ukrep EK; 
• se jim je v letu 2019, 2020 ali 2021 iztekla petletna obveznost izvajanja posameznih operacij 

ukrepa KOPOP oz. ukrepa EK in nameravajo v letu 2022 to obveznosti podaljšati za eno 
leto; 

• dajejo v promet živinska gnojila; 

• so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur; 
• so člani ali bodo v koledarskem letu 2022 postali člani organizacije proizvajalcev so člani 

ali bodo v koledarskem letu 2022 postali člani skupin proizvajalcev za skupno trženje; 
• so zavezanci za vložitev zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji za opravljanje dopolnilnih dejavnosti: predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij ter turizem na kmetiji, ki je gostinska 
dejavnost; 

• so prejemniki sredstev za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. 
 
V okviru zbirne vloge je možno uveljavljati naslednje ukrepe kmetijske politike: neposredna plačila 
(NP), plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kmetijsko-okoljska-
podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ). 
 
Neposredna plačila na ravni EU predstavljajo v povprečju 30 % prihodka iz kmetijstva, v Sloveniji 
pa v povprečju 65 % prihodka kmetije. Največji del neposrednih plačil predstavlja shema 
osnovnega plačila (plačilne pravice). Neposredna plačila so nagrada kmetom za tiste vidike 
njihovega dela, ki niso vezani na trg, so pa bistvenega pomena za evropsko družbo. Tako je 30 % 
sredstev za neposredna plačila namenjenih plačilom za zeleno komponento in sicer za prakse, s 
katerimi kmetje ohranjajo biotsko raznovrstnost ter kakovost tal in okolja na splošno. 
 
Podpora v okviru ukrepa OMD je namenjena za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske 
dejavnosti na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), na katerih so stroški 
kmetovanja in izguba dohodka višji v primerjavi s kmetovanjem izven OMD. 
 
Ukrep KOPOP spodbuja nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter 
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. 
 
V okviru ukrepa EK se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja ter preusmerjanje v ekološko 
kmetovanje. 
 
Namen podpore DŽ pa je spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih načinov reje živali, ki 
upoštevajo vidike dobrobiti živali in presegajo predpisane zahteve ravnanja in običajno rejsko 
prakso. 


