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Zadeva: Seznam nosilcev KMG, ki zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva 
na delo UE, ne morejo pravočasno izvesti potrebnih sprememb v 
RKG 

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21) v 
30. členu kot izjemno okoliščino določa tudi primer, ko upravičenec zaradi epidemije 
COVID-19, ki vpliva na delo upravne enote, ne more pravočasno izvesti potrebnih 
sprememb v RKG (ureditev GERK, sprememba nosilca KMG,…), ki so potrebne pred 
oddajo zbirne vloge.

V postopku sprejema je tudi Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi 
ukrepov kmetijske politike za leto 2021, s katero je dodana uporaba izjemne okoliščine 
tudi za vloge in zahtevke za drobnico za primere, ko upravičenec zaradi zamud na UE, 
ki so posledica epidemije COVID-19, ne bo prišel na vrsto na UE do 4. 5. 2021, da bi 
vlogo oziroma zahtevek za drobnico lahko vložil do 5. 5. 2021. 

Vse upravne enote pozivamo, da nam najkasneje do 30. 4. 2021 posredujete seznam 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, 
ki vplivajo na delo upravnih enot, ne bodo mogli urediti stanja v RKG do vključno 4. 5. 
2021 (če gre za upravičence, ki bodo uveljavljali ukrepe za drobnico) oziroma do 5. 5. 
2021 za vse ostale in jih boste naročili na sestanek po tem datumu. 

Seznam kmetijskih gospodarstev pošljite na elektronski naslov: rkg.mkgp@gov.si. 
Seznam naj vsebuje KMG-MID in ime in priimek/naziv nosilca. Če na upravni enoti ne 
boste imeli nobenega primera, nas o tem ni potrebno obveščati. 

Seznam upravičencev, ki ne bodo  mogli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v 
RKG, bomo posredovali Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Lep pozdrav, 
služba za RKG

Alenka Rotter,
vodja službe za RKG

Upravne enote v RS
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