
Priprava PRP zahtevkov v času epidemije 

Po novem je možno zahtevke za plačilo PRP ukrepov v celoti pripraviti doma. 

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo zaradi razglasitve epidemije in 
zavedanja nujnosti nadaljevanja investicijskega cikla v kmetijstvu in gozdarstvu 
poiskali ustrezno rešitev. V sodelovanju z Agencijo za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (AKTRP) smo vzpostavili možnost za izdelave zahtevkov brez osebnega 
kontakta. V času epidemije se lahko zahtevke za izplačilo PRP investicijskih 
sredstev pripravi doma. Pri tem pomoč nudimo tudi kmetijski svetovalci KGZS –
ZAVOD MS. 

Upravičenci pošljejo vso potrebno dokumentacijo za pripravo zahtevka za izplačilo 
sredstev v obliki digitalnih skeniranih dokumentov kmetijskemu 
svetovalcu. Kmetijski svetovalec-vnašalec odda zahtevek v aplikaciji e-Kmetija in 
pošlje skeniran zahtevek z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili na elektronski 
naslov aktrp@gov.si. 
Ta način priprave zahtevka velja samo do objave sklepa Vlade Republike Slovenije 
o prenehanju epidemije koronavirusa, vendar najdlje do 1. julija 2020.  
Upravičenci morajo hraniti vso originalno dokumentacijo in jo na zahtevo AKTRP 
predložiti naknadno v fizični obliki. 
 
 
Kaj pa če investicije v času epidemije ni možno končati:  
V primeru, da je na odločbi o pravici do sredstev naveden rok za oddajo zahtevka 
v času epidemije in naložbe ne bo možno dokončati, se z uredbo vlade ta obveznost 
podaljša. Zahtevek boste pripravili, ko bo epidemije konec. Kljub temu 
svetujemo, da ga pripravite čim prej. 

Uredba vlade namreč navaja, da roki za izvedbo obveznosti iz odločb o pravici do 
sredstev pri investicijskih ukrepih, financiranih iz PRP 2014-2020, v času trajanja 
epidemije od 28.3.2020 do prenehanja razlogov zanje, vendar najkasneje 1.7.2020 
niso zavezujoči. Obveznosti je treba zaključiti v osmih dneh od dneva, ko bo vlada 
razglasila konec epidemije. 

To pomeni, da v tem obdobju ni potrebno podaljševati rokov za izvedbo naložbe 
oziroma uveljavljati višje sile v primeru, ko zaradi omejitev v času epidemije naložb 
ne bo možno pravočasno dokončati. Višjo silo se tako uveljavlja samo v primeru, 
ko naložbe ne bo možno zaključiti v osmih dneh od dneva, ko bo Vlada RS razglasila 
konec epidemije. Na AKTRP bodo vsak primer individualno obravnavali in izdali 
odločbo v zvezi s spremembami obveznosti ali njihovo oprostitvijo.  



Primer višje sile in izjemnih okoliščin se mora na AKTRP javiti pisno v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec ali pooblaščena oseba to zmožna storiti. 
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