
USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA 
UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE IZ 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014–2020, ZA LETO 2017



Vsebina nadaljevalnega 
usposabljanja 

1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);

2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 
uri);

3. Ekološko čebelarjenje (1 ura) ali 

ekološko semenarjenje (1 ura) ali 

trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);

4. Ogledi dobrih praks – predstavitvi kmetij (2 uri). 



1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju 
ukrepa EK

Martina Gomzi, Vladka Turk Mate, Marinka 
Korošec

vir: KGZS, MKGP
Nadaljevalno usposabljanje



Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju 
ukrepa EK

a) Evidence:

• o delovnih opravilih, 

• o vodenju uporabe FFS in 

• vodenju uporabe organskih gnojil v 
kombinaciji s KOPOP (vodenje enotnih 
evidenc);

b)   zmanjšanje stopnje napake pri izvajanju 
ukrepa EK;



a) evidence o delovnih opravilih, o vodenju uporabe 

;

a) evidence o delovnih opravilih, o vodenju uporabe 
FFS in vodenju uporabe organskih gnojil v 

kombinaciji s KOPOP (vodenje enotnih evidenc);
;

Vir slik: http://preprostoinlepo.si/organizacija-papirjev-dokumentov/ in 
https://www.shutterstock.com/search/overworking /



PRI VODENJU EVIDENC JE 
POTREBNO BITI POZOREN NA: 

• Ažurnost
• Popolnost

• Pravilnost 
• Natančnost

• HITRO SE LAHKO 
KAZNUJE!



Pri: 

IZBRANEM 
CERTIFIKACIJSKEM 

ORGANU

Preko spleta: 

http://www.kon-
cert.si/obrazci.html

http://www.ikc-um.si/ikc-
um/ekolosko-kmetijstvo-
2/zvezek-zapisov/

http://www.bureauveritas.si/home
/about-us/our-
business/certification/industry-
tailored-
schemes/prehrana/ekoloska-
zivila/ekoloska-pridelava-in-
predelava

http://www.tuv-sud.si/sava-
si/dejavnosti/podrocje-bio-
izdelkov/ekolosko-kmetovanje-
certificiranje-ekoloskih-kmetij

Predloge za vodenje evidenc 
lahko prejmete preko spleta 
ali  po prijavi: 

• preko e-pošte

• ali v pisni obliki na dom!

Kje dobimo „Zvezek 
zapisov za ekološke 
kmetije „ ???



Zvezek zapisov - lahko jih vodite v 
pisni ali elektronski obliki



Najdete jih na: http://www.ikc-um.si/ikc-um/ekolosko-
kmetijstvo-2/zvezek-zapisov/

Zvezek zapisov - lahko jih vodite v 
pisni ali elektronski obliki



Izpolnjevanje enotnih evidenc KOPOP 
in EK

Izpolnjevanje enotnih evidenc KOPOP 
in EK

marec 2017)

• Upravičenci, ki uveljavljajo zahteve KOPOP in so hkrati vključeni tudi v postopek 
kontrole ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil (EK) pri 
kontrolni organizaciji z letom 2017 vodijo enotne evidence. 

• Poenotile so se podvojene evidence obeh ukrepov.

• Glej: Navodila za VODENJE ENOTNIH PREDPISANIH EVIDENC za ukrep 
kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke pridelave ter 
predelave kmetijskih pridelkov in živil S PRIMEROM (posodobitev marec 2017)

• In 

• Evidence za ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila in za namen ekološke 
pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil s primerom (posodobitev 
marec 2017)

Evidence se vodi samo na predpisanih 
obrazcih v tiskani obliki ali v računalniški 
oz. elektronski obliki v excel formatu. 

Evidenc ne pošiljajte nikamor, imejte jih 
shranjene doma na KMG.

• https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/137-
navodila-za-vodenje-enotnih-predpisanih-evidenc-za-
ukrep-kmetijsko-okoljsko-podnebna-placila-in-za-
namen-ekoloske-pridelave-in-predelave-kmetijskih-
pridelkov-in-zivil-s-primerom-posodobitev-marec-
2017/file



Evidence rastlinske pridelave

• Delovna opravila na kmetijskem 
gospodarstvu.

• Gnojenje.

• Zaščita rastlin – uporaba FFS.

• Dokup semen in sadik.

• Dokup sredstev.

• Načrt proizvodnje – kolobar. 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila

uporaba FFS       prognoza: opazovalno obveščevalna služba, prag škodljivcev

Rastlinska pridelava:
• Zaščita rastlin (sredstva za varstvo in nego rastlin):  datum, ura, kultura, 

opis razvojne faze (fenofaza), vzrok uporabe, vrsta sredstva, odmerek 
FFS,postopek obdelave,  GERK, domače ime

• Gnojenje: datum, vrsta gnojila, količina, GERK, domače ime

• Spravilo pridelka: datum, vrsta in količina pridelka, status pridelka (E, P, K)

• Dnevnik delovnih opravil: datum, kultura, ukrep (razen gnojenja, FFS in 
spravila pridelka), sorta, količina, GERK, domače ime

• Načrt proizvodnje - kolobar: po površinah (GERK-ih, poljinah)

• Dokup sredstev: datum, vrsta surovine, količina, št. priloge/račun

• Dokup semenskega materiala: datum, kultura, vrsta oz. sorta, količina, 
status semenskega materiala, št. priloge/račun

DOKAZILA: hranjenje računov, deklaracij

dokup gnojil dokazilo o potrebah po dognojevanju - analiza tal, gnojilni načrt

uporaba FFS       prognoza: opazovalno obveščevalna služba, prag škodljivcev



Datum GERK Kultura/sorta

Ukrep 
(npr. setev, obdelava tal, 

mulčenje, rez, košnja, 
zatiranje plevela...)

Količina 
pridelka / ha

5.5.2014 3289865 Nizek fižol; Maja setev 2  kg
25.5.2014 3179888 travnik košnja 2300 kg

A.1.1. Dnevnik rastlinske pridelave – izvedeni SPLOŠNI ukrepi

V to preglednico vpisujete vse izvedene ukrepe na obdelovalnih površinah, razen
gnojenja in varstva rastlin (na njivah, travinju, pri zelenjavi, v sadovnjaku in
vinogradu,…).

Primer 

Če ste na več enotah rabe izvedli enake ukrepe za enake kulture, to vpišete v eno vrstico, s tem
da napišete vse številke enot, ki so bila predmet obravnave. V kolono ˝uporabljene količine˝
vpišete količino porabljenega semena, pridelka..., preračunano na hektar.



Enota rabe ha
Leto…201

7
Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021

Ime:  njivca

Št. enote 
rabe: 2

0,3 ječmen praha pšenica rž grah

Ime:  za 
potokom

Št. enote 
rabe: 6

0,5
pšenica

ajda
tritikala grah tritikala oves

A.2. Načrt kolobarja
Vsako enoto rabe vpišete v svojo vrstico: št. enote, domači 
naziv (ime) in površino. Za vsako leto vpišete glavni posevek 
in dosevek. 



A.3. Evidentiranje dokupa  semenskega in sadilnega materiala 

V preglednico vpišete uporabo vseh semen in sadik: kupljenih v semenarni ali od 
drugega pridelovalca. 
Bodite pozorni na etiketo pakiranega semena. 
V koloni ˝status uporabljenega semena˝ pomeni
• ˝E˝…ekološko, 
• ˝KN˝… konvencionalno nerazkuženo in 
• ˝KR˝…konvencionalno razkuženo. 
Pri uporabi nerazkuženega konvencionalnega semena morate imeti priloženo 
odobreno prošnjo za uporabo tega semena. 
Če uporabljate tudi seme iz lastne pridelave, to pri spravilu semena vpišite v spodnjo 
preglednico in pod št. priloge vpišite »lastno«.

Datum Kultura (Sorta)
Proizvajalec oz. 

dobavitelj
Št. Uporablje

na
Status semena

dobavitelj priloge količina E KN KR

28.4.2014
Kumare–seme (Gemini 

F)
Semenarna Ljubljana 15 1 kg X

2.5.2014 Paprika-sadike (Blondy) Zeleni hit 16 50 kom X

25.7.2014 Pira (Ostro) Kmetija Novak lastno 700 kg X



A.5. Evidentiranje dokupa sredstev za nego in varstvo rastlin 
Vpisujete vsa dokupljena sredstva za varstvo in nego rastlin. 
Natančno vpišite trgovsko ime in naziv proizvajalca. 

Uporabo teh sredstev vpišite v Dnevnik škropljenja.

Datum
Št. priloge Trgovsko ime

Proizvajalec oz. dobavitelj
Količina

02.05.2014 7 Kupro 190 SC Agroruše 10 kg

10.6.2014 12 Ogriol Pinus 0,5 l

23.6.2014 14 Celaflor Semenarna Ljubljana 5 kom



Evidenca o gnojenju

Zapisovanje v obrazec: 

• Poenotena evidenca uporabe organskih in 
mineralnih gnojil-za vse GERKE

• Kombinacija EK in KOPOP: dodatno še zbirnik 
organskih in mineralnih gnojil - po posameznih 
vrstah gnojil



Časovne prepovedi

- posebej za submediteransko podnebje

• Časovne prepovedi gnojenja, ki so jih dolžni upoštevati vsi 
kmetje v Sloveniji, so opredeljene v Uredbi o varstvu voda 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list 
RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15).

• Namen: preprečiti uporabo gnojil v času, ko rastline hranil ne 
potrebujejo. Z upoštevanjem časovnih prepovedi 
zmanjšujemo verjetnost izpiranja hranil v površinske in 
podzemne vode.

• Zaradi različnih klimatskih razmer v Sloveniji imamo časovne 
prepovedi za gnojenja:

- posebej za celinsko in 

- posebej za submediteransko podnebje



Novosti v letu 2017

Sprememba „nitratne 
uredbe“

Posodobitev 
smernic

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/p
odrocja/voda/smernice_2017.pdf

Vir: KIS



Zabeležke in evidence

> 140 kg N/ha in 
> 350 kg 
N/kmetijo

< 140 kg N/ha ali 
< 350 kg 
N/kmetijo

Opomba

Zabeležka N v živinskih 
gnojilih

ND: Vsako leto ND: Na pet let Oddaja/prejem
se ne 
upoštevata

NS: Ne NS: NE /

Vodenje podatkov o 
uporabi živinskih gnojil

ND: Da ND: Ne Upoštevata se 
oddaja/prejem

NS: Da NS: Ne Upoštevata se 
oddaja/prejem

Vodenje podatkov o 
uporabi mineralnih in 
drugih organskih gnojil

ND: Ne ND: Ne /

NS: Da NS: Ne /

Vir: KIS



Posodobitev Smernic 2017

Vrsta gnojila 
 

September Oktober November December Januar Februar Marec 

Tekoča organska 

gnojila 

Splošna časovna prepoved 
     

15. november - 1. marec 
  

Izjema: priprava zemljišč za setev jarih žit, 

trav in TDM ter dognojevanje ozimin in 

sejanega travinja 
     

15. november - 15. februar 
   

Hlevski gnoj, 

kompost, 

digestat 

(> 20 % ss) 

Splošna časovna prepoved 
      

1. december - 15. februar 
   

Zaščiteni prostori (rastlinjaki) Ni prepovedi 

Mineralna 

gnojila, ki 

vsebujejo dušik 

Splošna časovna prepoved Dovoljeno 15. oktober - 1. marec 
  

Izjema: gnojenje ozimin (vključno s 

sejanim travinjem) 
največ 40 kg N/ha 

   
1. december - 15. februar 

   

Zaščiteni prostori (rastlinjaki) Ni prepovedi 

 

Preglednica 1: Shema časovnih prepovedi gnojenja v celinskem podnebju Preglednica 1: Shema časovnih prepovedi gnojenja v celinskem podnebju 





Če se na KMG izvaja gnojenje, je treba izpolniti 
obrazca: 
• »Evidenca uporabe organskih in
• mineralnih gnojil« in 
• »Evidenca o uporabi gnojil na kmetijskem 

gospodarstvu – zbirnik za
• vse površine kmetijskega gospodarstva«. 

Na KMG je treba hraniti deklaracije za vsako 
vrsto nabavljenih gnojil in račune, iz katerih je 
razviden nakup vrste gnojil. V primeru, da 
upravičenec deklaracije od trgovca ne prejme, 
se hrani deklaracijo natisnjeno na embalaži, ki 
je lahko prazna ali polna (lahko tudi za več let).

Če se na KMG izvajajo ukrepi varstva 
rastlin je treba izpolniti obrazca : 
• »Podatki o uporabi
fitofarmacevtskih sredstev pri ukrepu 
KOPOP« in 
»Evidenca o uporabi 
fitofarmacevtskih
sredstev na kmetijskem gospodarstvu 
– zbirnik za vse površine kmetijskega
gospodarstva«. 

Na KMG je treba hraniti račune, iz 
katerih je razviden nakup vrste FFS in 
deklaracije FFS.



Vodijo  se podatki, ki jih morajo KMG voditi v 
skladu z Uredbo o navzkrižni skladnosti 

EVIDENCA UPORABE ORGANSKIH IN MINERALNIH GNOJIL

NAVZKRIŽNA SKLADNOST + KOPOP + EK KOPOP

ORGANSKA GNOJILA MINERALNA GNOJILA Zahteva NIZI (op.4)

GERK-PID Domače ime GERK-a POVRŠINA GERK-a (ar)
Površina posamezne 
kmetijske rastline (ar)

Vrsta kmetijske rastline (op. 

1)
Gnojenje Vrsta dom.živali 

(op.2)

Vrsta organskega 
gnojila

Količina (m3) Datum gnojenja
Vrsta mineralnega 
gnojila (op.3)

Količina (kg) Datum gnojenja

Vrsta mehanizacije (op. 

5)

Vlečene cevi Vlečene sani

Datum nanosa Datum zadelave



Vsaka količina oddanih, prodanih ali na drug 
način odstranjenih živinskih gnojil s 
kmetijskega gospodarstva mora biti izkazana 
na tem obrazcu, pri čemer mora biti obrazec 
izpolnjen vsakič na dan oddaje živinskega 
gnojila.

Pozor,                         

kmetije, ki prejemajo ali 
oddajajo

- hl. gnoj,
- gnojevko,
- gnojnico
- digestat

iz ali na drugo kmetijo 
OBVEZNO sporočanje 

na arsktrp
+  evidence, gnojilni 

načrt.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7195



Evidenca o uporabi FFSEvidenca o uporabi FFS
Zapisovanje v obrazec: 

• Podatki o uporabi FFS za posamezen GERK

• Kombinacija EK in KOPOP: dodatno še zbirnik 
za KMG- po posameznih vrstah FFS

• od leta 2017 :



metode varstva rastlin z nizkim tveganjem: 
•mehansko zatiranje plevelov;
•mehansko odstranjevanje napadenih ali okuženih rastlin ali delov 
rastlin ali škodljivih organizmov;
•uporaba FFS na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, 
feromonov in snovi z nizkim tveganjem;
•uporaba koristnih organizmov za biotično varstva rastlin;
•uporabo osnovnih snovi, kjer ni potrebno pridobiti odločbe o 
registraciji FFS;
•uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje.

Elektronsko ali v 
papirnati obliki

Vir: Pravilniku o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (UL.43/2014)



Evidence o živinoreji

• Stalež živali na kmetijskem gospodarstvu.

• Prihod in odhod živali iz KMG.

• Dnevnik zdravljenja živali.

• Dnevnik izpusta.

• Dokup krme za živali.

• Drugi dokupi. 



VODENJE EVIDENC – delovna opravila
Živinoreja:

• Stalež živali: leto vpisa, vrsta/kategorija živali, število živali

• Prihod živali: datum, izvor živali (lastna, EK, KON), obdobje preusmeritve, ident. štev., 
veterinarsko spričevalo

• Odhodi živali: datum, št. živali, vrsta živali,  vzrok odhoda, klavna masa, ID. Številka, 

naslov lokacija (KMG-MID ali naslov)

• Zdravljenje živali: datum, identifikacijska št. živali, diagnoza,  doziranje, vrsta zdravila 
/ aktivna snov, metoda zdravljenja, karenca meso/mleko (2x), št. recepta, podpis 
veterinarja in žig

• Dnevnik izpusta: datum, kategorija živali

• Dokup krme: datum, vrsta krme, količina, status (EKO, P, KON), za koga, št. priloge / 
račun

• Drugi nakupi: (nastilj, razkužila, sredstva za higieno, …) datum, količina, vrsta 
sredstva, namen uporabe, št. priloge

DOKAZILA:

Dokup konvencionalnih živali dovoljenje MKGP

Hramba računov, dobavnic



VODENJE EVIDENC – delovna opravila

Čebelarstvo:

• Osnovni podatki: registrska št. čebelnjaka, število panjev, lokacija; 
datum premika in lokacija, število premaknjenih panjev

• Hranjenje čebel: datum, vrsta proizvoda, količina, oznaka panja

• Točenje medu in odstranjevanje satnic: datum, ukrep oz. opravilo, 
vrsta meda, količina medu/število satnic, oznaka panja

• Zdravljenje: datum, vrsta zdravila, aktivna snov, odmerek/količina 
zdravila, način dajanja zdravila, trajanje zdravljenja, karenca

DOKAZILA:

dokup konvencionalnih  živali – za obnovo čebelnjakov si lahko nadomestite  
10% čebeljih  matic in rojev – POGOJ – namestitev v panje s satovjem ali 
satnicami, ki izvirajo iz enot z ekološko pridelavo – Ni potrebna odobritev 
MKGP

Hramba računov, dobavnic



VODENJE EVIDENC – delovna opravila

Predelava in trženje

• Seznam proizvodov (rastlinski proizvodi, živalski proizvodi)

• Seznam dobaviteljev, seznam odjemalcev (ime ali naziv dobavitelja, 
naslov, vrsta proizvoda)

• Dokup surovin / proizvodov: datum, količina, vrsta proizvoda, številka 
priloge, status (EKO, Preusmeritev, KON)

• Recepture: ime proizvoda; sestavine kmetijskega oz. nekmetijskega izvora, 
kmetijskega izvora, ki niso bile ekološko pridelane(889/2008 Priloga IX), 
količina posamezne sestavine, št. priloge / računa, status sestavine (E, P, K)

• Evidenca o prodaji: datum, količina, vrsta proizvoda, vrednost (€), številka 
priloge, status (E, P, K)

• Zaloge: datum popisa zalog, količina, vrsta proizvoda

DOKAZILA:

Hramba računov, dobavnic



b) zmanjšanje stopnje napake pri 
izvajanju ukrepa EK

• Neskladja ugotovljena pri kontrolnih 
organizacijah

• Neskladja ugotovljena s strani AKTRSKP

viri fotografij: Koncert



Določanje neskladij. 

• Ob kontrolnem pregledu se določijo neskladja na podlagi 
kataloga sankcij.

• O neskladjih – kršitvah - certifikacijski organ v 8 dneh 
obvešča UVHVVR in MKGP.

• Roki za odpravo neskladij. 

– S 1 – 60 dni od kontrole, le za kmetijska gospodarstva prvo leto v 
kontroli.

– S 2 – 20 dni od kontrole.

– S 3 – ponovna kontrola na stroške stranke.

– S 4 – od dneva kontrole. 

Vir: KONCERT



Organizaciji za kontrolo in certificiranje se ne omogoči dostop do
objektov v skladu s 67. členom Uredbe Komisije 889/2008
(zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za najmanj 3

mesece od zavrnitve oziroma razveljavitve).

Odklonitev kontrole organizaciji za kontrolo in certificiranje
(zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za najmanj 3

mesece od zavrnitve oziroma razveljavitve).

Vir: KONCERT

S 4 Huda neskladnost z dolgoročnimi učinki – zavrnitev ali
razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oziroma
živila:



Ne vodene nobene evidence predpisane z Uredbo 834/2007, Uredbo Komisije
889/2008, Uredbo 1235/2008 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi (zavrnitev

izdaje oziroma razveljavitev certifikata za najmanj 3 mesece od zavrnitve oziroma

razveljavitve).

Uporaba ionizirajočega sevanja (zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za

najmanj 3 mesece od zavrnitve oziroma razveljavitve).

Označevanje oziroma oglaševanje izdelkov z izrazi iz 23. člena Uredbe 834/2007 in ti
proizvodi niso proizvedeni v skladu z Uredbo 834/2007, Uredbo 889/2008, Uredbo
1235/2008 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi (zavrnitev izdaje oziroma

razveljavitev certifikata za najmanj 6 mesecev od zavrnitve oziroma razveljavitve).

Ugotovljena namerna kršitev uporabe ali prisotnosti nedovoljenih snovi – proizvodov
(zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za najmanj 6 mesecev od

zavrnitve oziroma razveljavitve). Vir: KONCERT

S 4 Huda neskladnost z dolgoročnimi učinki – zavrnitev ali
razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oziroma
živila:



Vzorčenje in analize

V letu 2016

je bilo odvzetih s strani organizacij za kontrolo in certificiranje 181 
vzorcev za laboratorijsko analizo in sicer za:
- ugotavljanje prisotnosti pesticidov v kmetijskih pridelkih oziroma živilih 
in v tleh, 
- ugotavljanje prisotnosti GSO in
- ugotavljanje prisotnosti težkih kovin.

REZULTATI: 
12 vzorcev je bilo pozitivnih na prisotnost pesticidov!!! 
4 vzorci na prisotnost težkih kovin!!!
in 
1 vzorec na prisotnost GSO!!!. 



Kontrolni pregledi

javnosti.

• V okviru kontrolnih pregledov so bile izvedene redne napovedane in 
nenapovedane kontrole ter tudi izredne kontrole. 

• Nenapovedane kontrole so se opravile predvsem v primerih:

• zimskega kontrolnega pregleda (kontrola izpusta, krmljenje živali, reja 
živali, trženje, količine pridelkov), 

• kontrole postopkov in trženja,

• nadzora delnih kmetij, kmetije s trajnimi nasadi,

• nadzora podpogodbenikov, itd.

• Izredne kontrole pa so se izvedle v primeru:

• najave neskladnosti s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane 
javnosti.

Vir: MKGP



Najpogostejše neskladnosti

PRIDELAVA

V letu 2016  v kontrolo vključenih 3.518 KMG, 

• 2.933 certifikatov

• 583 certifikatov – iz obdobja preusmeritve v EKO

• 2 ne podeljena certifikata

• 462 delnih kmetij

PRIDELAVA

V letu 2016  v kontrolo vključenih 324 predelovalnih obratov (8 
obratov javne prehrane)

Več kot polovica vseh KMG je bilo brez napak oz. neskladnosti.

Vir: letno poročilo  o kontroli



Najbolj pogoste napake oz. neskladja, 
ugotovitve kontrolnih organizacij: 

Najbolj pogoste napake oz. neskladja, 
ugotovitve kontrolnih organizacij: 

• neustrezen dokup živali,

• neustrezno/pomanjkljivo označevanje (deklaracije 
niso izdelane),

• neustrezni pogoji reje kmetovalcih (izpust, svetloba, 
rešetke, privezovanje, …), 

• uporaba konvencionalnih semen brez odobritve 
kontrolne organizacije,

• pomanjkljivo vodene evidence ipd. 

vir: Skupno poročilo o nadzornem sistemu v letu 2016, http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/nadzorni_sistem/



1. Neustrezen dokup živali:

Pogoji za nakup:

• Ekološko rejene živali

• Neekološko rejene živali (pod naslednjimi pogoji)

• Teleta 6 mesecev starosti

• Jagnjeta in kozlički 60 dni

• Prašiči 35 kg

• 10 % odraslih samic, ki še niso kotile (govedo, konji)

• 20 % odraslih prašičev, ovc in koz



• Izvor živali

• S staležem živali manj kot 10 konj ali goveda, manj kot 
5 prašičev, koz in ovc je dovoljeno za obnovo črede iz 
neekološke reje dokupiti eno žival.

• Za dokup živali iz neekološke reje v deležu od 10 –20 
do 40% morajo kmetovalci posredovati vlogo na 
pristojno ministrstvo MKGP

• Ekološko rejena perutnina

• Dokup neekološko rejene perutnine do starosti 3 dni 
z dovoljenje MKGP

• Dokup neekološko rejenih kokoši nesnic do starosti 18 
tednov z odobritvijo MKGP



2. Neustrezni pogoji reje

• Najmanjša velikost notranjih in 
zunanjih površin Priloga III

• Pri sesalcih mora biti vsaj polovica 
notranje površine iz polnih tal

• Prepovedana je namestitev telet v 
ločene bokse od starosti enega tedna 
naprej

• Reja svinj v skupinah razen v zadnjem 
obdobju brejosti in obdobju dojenja

• Prepovedana je reja pujskov v kletkah 
in na površinah brez nastilja

• Površine na prostem za prašiče morajo 
dopuščati ritje



Posebni pogoji namestitve za 
perutnino:

• Reja v kletkah ni dovoljena.

• Vodna perutnina mora imeti dostop do potoka, 
ribnika.. Kadar koli razmere to dopuščajo.

• Zahteve za objekte (talna površina, grede, gnezda, 
izhodne odprtine).

• Omejitve glede števila živali v posameznih objektih 
(4800 piščanci, 3000 kokoši nesnic…)

• Maksimalno 16 ur svetlobe na dan. 

• Počasi rastoče linije kokoši.



Pogoji za objekte za vso perutnino:

� Vsaj 1/3 talne površine mora biti polna

� Nujne so vhodne/izhodne odprtine, ki ustrezajo velikosti 
perutnine – skupno vsaj 4m / 100 m2 površine nastanitve

� Celotna uporabna površina objektov za rejo perutnine za 
pridobivanje mesa na posamezni pridelovalni enoti ne sme 
presegati 1.600 m2 

� Vse ptice morajo imeti lahek dostop do površin na prostem



� Za preprečitev intenzivne reje perutnine, se perutnino redi, dokler ne 
doseže določene najnižje starosti ali je počasi rastoča linija.

� Če niso počasi rastoče je najnižja starost ob zakolu:

– 81 dni za piščance

– 150 dni za kopune

– 49 dni za pekinške race

– 70 dni za samice muškatnih rac

– 84 dni za samce muškatnih rac

– 92 dni za race mlakarice

– 94 dni za pegatke

– 140 dni za purane in gosi za peko



Dostop do površin na prostem:

� Površine na prostem so lahko delno pokrite

� Dostop do paše, kadar koli razmere to dopuščajo –
rastlinojede živali

� Pozimi brez izpusta – če je poletna paša in prosta reja –
rastlinojede živali

� Biki starejši od enega leta – dostop do paše ali površin za 
gibanje na prostem (tudi pozimi)

� Perutnina – najmanj 1/3 svojega življenja, površina mora biti v 
glavnem poraščena z rastlinjem – z objekti, kamor se lahko 
živali zatečejo



Prazen prostor za izpust po vsakem turnusu reje

• Z namenom, da se vegetacija oz. rastline lahko obrastejo

in sicer, če se turnus zaključi v:

o aprilu in maju: tri tedne

o juniju in juliju: štiri tedne

o avgustu, septembru in oktobru: pet tednov

Nujno se vodi evidenca o obdobjih, ko je prostor za izpust 
prazen!



Izjema – vezana reja

� živali se lahko privežejo v hlevih , ki so obstajali pred 
24. avgustom 2000, če imajo možnost rednega 
gibanja in če vzreja poteka skladno z zahtevami o 
dobrem počutju živali

� Izjema so mala kmetijska gospodarstva

� Pravilnik predpisuje, da je malo kmetijsko 
gospodarstvo, ki redi največ 20 GVŽ govedi



� Obvezna je presoja ustreznosti vezane reje na ekološki 
kmetiji

� Indeks ustreznosti reje živali (IURŽ)

� pet vplivnih območij, pomembnih za dobro počutje (možnost 
gibanja, socialni stiki, lastnosti tal, osvetlitev, zračenje, hrup)

� vrednotenje po predpisanih tabelah

� Priloga Pravilniku

� Zahtevana vrednost IURŽ za ekološko rejo je 
najmanj 24 točk



3. Uporaba konvencionalnih semen 
brez odobritve kontrolne organizacije

Predpis:
Dovoljenje za uporabo neekološkega semena izda kontrolna organizacija.

(vloži se pred setvijo) (1.299 vlog v letu 2016 )

Vloga naj vsebuje:

– Podatke o pridelovalcu

– Podatke o vrsti, sorti in količini neekološkega semena za katerega želi 
izjemo

– Razloge zaradi katerih prosi za izjemo



Evidenca ekološko pridelanega semena, semenskega 
krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala

Evidenco ekološkega semena vodi MKGP in jo  ažurira 2 krat 
letno

Najdete jo na spletni strani: Najdete jo na spletni strani: 
http://www.mkgp.gov.si/



Kako izbrati semenski material?

• Pomagamo si s podatkovno 
zbirko semen - MKGP

Prepovedi:

• Razkužen konvencionalni 
semenski material

• GSO 

Če želenega semenskega 
materiala ni na voljo?

Prošnja na CO (pred 
setvijo)

Po odobritvi - setev



4. Presežen dokup konvencionalne 
krme, živali

• Vsaj 60 % krme za rastlinojede živali iz lastnega kmetijskega 
gospodarstva

• Vsaj 20 % krme za prašiče in perutnino mora izvirati iz lasnega 
KMG

• 30 % krme je lahko iz preusmeritve iz drugih kmetijskih 
gospodarstev

• do 20 % skupne količine krme lahko izvira s paše ali je 
pridobljeno iz površin v prvem letu preusmeritve če so te 
površine del domačega KMG

• 5 % neekološke krme beljakovinskega izvora je dovoljeno za 
perutnino in prašiče do 31.12.2017



5. Neustrezno/pomanjkljivo označevanje 
(deklaracije niso izdelane)

PREDPIS:

Za sestavo EKO pridelane hrane veljajo pogoji:

� Proizvod je pretežno pridelan iz sestavin kmetijskega izvora

� Ekološka sestavina ni prisotna skupaj z enako neekološko 
sestavino ali s sestavino iz preusmeritve

� Hrana, pridelana iz rastlin iz preusmeritve vsebuje samo eno 
rastlinsko sestavino kmetijskega izvora 



OZNAČEVANJE

Kdaj se lahko uporablja 
izraz “BIO” in “EKO”

� če so vse sestavine 
rastlinskega ali 
živalskega izvora 
pridobljene po 
postopkih EKO in če je 
najmanj 95% izdelka iz 
takšnih sestavin



Obvezne navedbe

Če se uporabljajo izrazi EKO ali BIO

� Šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora

� Logotip skupnosti (obvezen)

� Kraj pridelave (“kmetijstvo EU”, “Kmetijstvo izven 
EU”, “kmetijstvo EU/izven EU”– lahko tudi država)

� Logotip EU – ni možno uporabljati za proizvode iz 
preusmeritve



Proizvodi rastlinskega izvora v 
preusmeritvi

“proizvod iz preusmeritve v ekološko kmetijstvo”

Če:

� Se upošteva vsaj 12 mesečno obdobje preusmeritve

� Proizvod vsebuje samo eno sestavino kmetijskega 
izvora

� Se oznaka sklicuje na šifro nadzornega organa

� Barva, velikost in oblika črk ne izstopajo bolj kot 
prodajna oznaka proizvoda – samo ena velikost črk



Oznake na deklaraciji ekološkega 
živila

Obvezna je oznaka logotipa EU:

Ostale “prostovoljne” oznake (državna, zasebne, mednarodne):



Druge pogoste napake:Druge pogoste napake:

Prav tako so pogoste napake:

• manjkajoča dokazila o izvoru surovin, 

• ni dokazil o uporabi gnojil ali zaščitnih sredstev,…

• presežen delež konv. krme, 

• neustrezni dogovori o predelavi,

• pomanjkljive evidence trženja ipd.



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:
Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

- čezmerna prijava površin,

- premajhna obtežba s travojedimi živalmi na 
kmetijskem gospodarstvu,

- neupravičeno zmanjšanje površin v petletni 
obveznosti,



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:
Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

- neopravljeno letno usposabljanje v obsegu 6 
ur  letno,

- neizpolnjevanje obveznosti o informiranju in 
obveščanju javnosti o aktivnostih, ki so 
financirane iz PRP 

(Pozor! ta zahteva je spremenjena)!



ekološko kmetovanje, ARSKTRP:
Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

- kršitve s področja navzkrižne skladnosti (kršitve različnih standardov
in zahtev navzkrižne skladnosti),

- neizpolnjevanje minimalnih zahtev za uporabo gnojil (neizpolnjevanje
ali pomanjkljivo vodenje evidenc o uporabi organskih in mineralnih
gnojil),

- neizpolnjevanje minimalnih zahtev za uporabo fitofarmacevtskih
sredstev (nepopolno izpolnjene evidence o uporabi FFS oz. hranjenje
računov),

- oddaja zahtevka v zamudnem roku,

- Ne pridobljen certifikat za ekološko kmetovanje ali ne pridobljen

certifikat za posamezen del kmetije, en ali več GERK-ov.



• Kršitev, ki je imela za posledico znižanje plačila je 
imelo 679 kmetijskih gospodarstev (več kot 1/5). 

• Plačila so znižana najpogosteje zaradi čezmerne 
prijave površin in sicer kar v polovici primerov 
kršitev so bile razlog za znižanje plačila napačne 
prijave zemljišč. 



V to skupino kršitev in napak so uvrščene kršitve 
zaradi prijave:

• neupravičenih kmetijskih zemljišč (kmetijska 
zemljišča v zaraščanju - raba 1410 in neobdelana 
kmetijska zemljišča - raba 1600)

• neupravičenih nekmetijskih površin (stavbe, ceste, 
vode, gozd, gozdni rob, močvirje, zelenice),

• neustrezne rabe kmetijskega zemljišča ali 
neustrezne kmetijske rastline (neustrezna raba ali 
rastlina, ki ne sodi v določeno skupino kmetijskih 
rastlin)



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino, 

•    čezmerna prijava površin, 

•    prijava neupravičene površine, 

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje,

• nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo,

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti,

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali,

•      neupoštevanje minimalne obtežbe 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline!

Ključna napaka je napačna prijava 
površin,  ko pride do razlike med 
prijavljeno in ugotovljeno površino, 
ta pa se obravnava kot čezmerna 

prijava. 



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

• razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino, 

•    čezmerna prijava površin, 

•    prijava neupravičene površine, 

•     neskladnost ugotovljene skupine rastlin v primerjavi z 
dovoljeno skupino kmetijskih rastlin

•     neopravljeno obvezno letno usposabljanje,

• nepridobitev certifikata za ekološko pridelavo,

•      neupoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti in zato znižanja 
iz naslova kršitev standardov in zahtev navzkrižne skladnosti,

•      neupoštevanje povprečne letne obtežbe travojedih živali,

•      neupoštevanje minimalne obtežbe 

Napačna prijava 
površin, 

kmetijske 
rastline!

•  neupravičena raba (zelenice, trate, stavbe, bale, 
hlodi) ali pa, da površina ni v uporabi KMG. 

•   na njivi so ugotovljene poljščine (žita,…), ob prijavi 
pa je bil vložen zahtevek za vrtnine (solata, korenje,…) 
- posledica zmanjšanje površin - potrebna dopolnitev 
vloge 

• Paziti tudi na število dreves pri ukrepih v sadjarstvu



Najpogostejše kršitve pri ukrepu 
ekološko kmetovanje, ARSKTRP:

Neopravljeno obvezno letno usposabljanje

Obvezno vsako leto udeležba usposabljanja v obsegu 6 ur

Ne pridobitev certifikata za ekološko pridelavo

Obvezna prijava v kontrolo do konca tekočega leta za naslednje 
leto.

Upoštevanje zahtev ekološkega kmetovanja, da se certifikat 
pridobi in da ga kmetija pridobi za vse površine!

V letu 2016 19 upravičencev EK ni izpolnjevalo obveznosti o 
informiranju in obveščanju javnosti o aktivnostih PRP

(65 KMG) 

(9KMG v celoti)



Neustrezne prijave površin 
Neustrezno vzdrževanje visokodebelnega sadovnjaka

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neustrezno vzdrževanje sadovnjaka raba 1221 KMRS 657 aronija 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neupravičena raba na prijavljeni rabi 1222 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neupravičena raba na prijavljeni rabi 1300 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Neustrezno vzdrževanje prijavljenega vinograda 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Prijavljena raba 1100  KMRS 027 

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Prijavljena raba 1222

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Prijavljena raba 1230 – oljčnik (prijava pred dejansko zasaditvijo 
oljčnika)

Vir: AKTRP



Neustrezne prijave površin 
Prijavljena raba 1222 – ekstenzivni sadovnjak 
(mešane sadne vrste)

Vir: AKTRP



Število kmetijskih gospodarstev, vključenih v ukrep EK, s 
kršitvami iz področja navzkrižne skladnosti

!!! Vse kmetije morajo upoštevati tudi zahteve navzkrižne skladnosti.



Označevanje prejemnikov sredstev

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do
podpore iz PRP 2014–2020 morajo v skladu z »Navodili za
informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo
podporo iz PRP 2014-2020«, objavljenimi na spletni strani
Ministrstva, izpolniti zahteve glede označevanja vira
sofinanciranja.

Spletna stran:

http://www.program-podezelja.si



Informiranje in obveščanje javnosti -
označevanje

Upravičenci, ki prejmejo podporo PRP 2014-2020 za ukrepe KOPOP, EK, OMD in DŽ
morajo:

- objaviti, da je aktivnost upravičena do javne podpore na svoji spletni strani, če
obstaja,

Vir sofinanciranja je naveden najmanj do zadnjega izplačila oz. do obstoja poslovne
spletne strani, če se le-ta ukine prej kot je zadnje izplačilo.

Informacije o aktivnosti in obvezni elementi spletne strani zavzemajo najmanj 25 %
tiskane spletne strani. Teksti za predstavitev okoljskih ukrepov so tipski (spletna
stran MKGP 11- Ekološko kmetovanje).

Označitev je lahko na naslovni spletni strani ali na podstrani spletne strani, v tem
primeru mora biti na naslovni spletni strani objavljena jasna povezava (npr. simboli
za označevanje vira sofinanciranja – simboli PRP).

PRIMER DOBRE PRAKSE: http://www.korenika.si/ekolosko-kmetovanje





Kombinacije z ukrepi KOPOP
Ukrep Ekološko kmetovanje se lahko kombinira tudi z veliko operacijami ukrepa 
KOPOP. 

- Možnost kombiniranja je različna med operacijami.

- Pri nekaterih kombinacijah je tudi določena znižano plačilo v primerjavi s plačilom, 
ki je določeno, če se izvaja samo operacija KOPOP.  

- Kombinacije ukrepa KOPOP in Ek so navedene v Prilogi 15 Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z 
naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014-2020. 

- Tabele kombinacij: https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-
2020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_pode%C5%BEelja/POTRJEN_PRP_13_2_2015/P
RILOGE_k_PRP_2014_2002/Kombinacije_med_ukrepoma_M10_in_M11.pdf

V primeru vključitve v KOPOP mora kmetija obvezno upoštevati tudi pogoje 
upravičenosti ukrepa KOPOP (npr. 6 urno predhodno usposabljanje za KOPOP) ter 
splošne pogoje ukrepa KOPOP (npr. vodenje evidenc, program usposabljanja 4 ure 
letno,...)



Kombinacije EK in KOPOP

• https://www.program-
podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_N
OVA/1_PRP_2014-
2020/1_1_Kaj_je_program_razvoja_pode%C5
%BEelja/POTRJEN_PRP_13_2_2015/PRILOGE_
k_PRP_2014_2002/Kombinacije_med_ukrepo
ma_M10_in_M11.pdf



Kombinacije ukrepa KOPOP in ukrepa EK odprte za vstop 









Lep dan želim!


