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OBVEZNOSTI DO ARSKTRP JE MOGOČE UREJATI NA DALJAVO
Zaradi epidemije virusne okužbe COVID-19 so »zamrznjeni« vsi datumi do preklica interventnega
zakona oz. najkasneje do 1.7.2020. Vendar pa je mogoče nekatere postopke oz. obveznosti urejati
tudi na daljavo.
1. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV JE MOGOČE NA DALJAVO
Skladno z 173. členom ZUP in 7. členom ZZUSUDJZ obstaja možnost, da se zahtevek na Agencijo pošlje
samo v elektronski obliki in sicer:
a) - Vse potrebne priloge oz. originale prilog potrebnih pri posameznem zahtevku je potrebno shraniti
v obliki digitalnih skeniranih dokumentov.
b) - Postopek vnosa zahtevka poteka po ustaljenih postopkih v e-aplikaciji Program razvoja podeželja
– izplačila (https://e-kmetija.gov.si/PRPI/faces/pages/HomePage.jspx).
Po oddaji zahtevka s pomočjo navedene aplikacije, je potrebno obrazec PRP 09 natisniti, podpisati in
shraniti v obliki digitalnega skeniranega dokumenta.
Prav tako je potrebno natisniti obrazec PRP 10 in ga shraniti v obliki digitalnega skeniranega
dokumenta. Del zahtevka oz. del tega obrazca se nanaša na preveritev ali je upravičenec že prejel
sredstva iz občinskega proračuna. Obrazec lahko po elektronski pošti pošlje v potrditev na občino, kjer
vam obrazec podpišejo in vam podpisanega pošljejo v obliki digitalnega skeniranega dokumenta. Pri
tem je potrebno paziti, da se natančno navede vrsta in tip upravičenih stroškov, ki bodo uveljavljeni v
zahtevku.
- Vse potrebne priloge iz a in b pošljete na elektronski naslov aktrp@gov.si.
Pod zadevo zelo natančno navedite sklic na številko zadeve, na katero se dokumentacija nanaša.
Zaradi obsežnosti dokumentacije, bi lahko prihajalo do težav s pošiljanjem. V tem primeru lahko
uporabite Spletno odložišče velikih datotek https://sovd.gov.si/ , če vam na ta način ne gre, se lahko
uporabi tudi https://wetransfer.com/. Opozorilo: V kolikor boste dokumentacijo posredovali preko
Dropbox, na Agenciji tega ne bodo mogli odpreti, ker jim varnostni sistem MJU tega ne omogoča.
Je pa potrebno poudariti naslednje:
Ta način pošiljanja velja samo do objave sklepa Vlade Republike Slovenije o prenehanju epidemije
koronavirusa, vendar najdlje do 1. julija 2020.
Upravičenci morajo na kraju samem hraniti vso originalno dokumentacijo in jo na zahtevo ARSKTRP
predložiti naknadno v fizični obliki.
ZUP predvideva preverjanje verodostojnosti dokazila, če se pri organu porodi sum o njegovi verodostojnosti.
Če se bo kasneje ugotovilo, da je bilo kaj neupravičeno izplačano, bo zahtevano vračilo sredstev.
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2. VLAGANJE PROŠENJ ZA SPREMEMBO OBVEZNOSTI PRI PODUKREPIH PRP 2014-2020 JE MOGOČE
NA DALJAVO
Podobno kot pri oddaji zahtevka na daljavo, velja tudi pri oddaji prošenje za spremembo obveznosti
pri izvajanju podukrepov iz PRP 2014-2020, da se prošnja najprej odda preko e-aplikacije. Oddana
prošnja za spremembo se natisne in podpiše in shrani v skenirani digitalni obliki. Oddana prošnja za
spremembo v skenirani digitalni obliki, se nato skupaj s skenogrami prilog, ki natančno opisujejo oz.
pojasnjujejo prošnjo za spremembo obveznosti, pošljete na elektronski naslov aktrp@gov.si.
Pod zadevo zelo natančno navedite sklic na številko zadeve, na katero se dokumentacija nanaša.

3. VNOS POROČIL O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI IZ ODLOČBE ZA LETO 2019 – PRP POROČILA 2019
V kolikor v spletno aplikacijo še niste naložili poročila za leto 2019 o izpolnjevanju obveznosti je to še vedno
mogoče.
Poročila za obveznike PRP 2007-2013 in za vse prejemnike sredstev iz podukrepa 6.1 (PRP 2014-2020) naložite
na https://e-kmetija.gov.si/PRPI/faces/pages/HomePage.jspx, poročila za obveznike iz PRP 2014-2020

pa na https://e-kmetija.gov.si/PRP_IZPLACILA/faces/index.

Več informacij lahko pridobite s klicem na najbližjo izpostavo KGZS-Zavod NM http://www.kmetijskizavodnm.si/page/oddelek-za-kmetijsko-svetovanje ali kontaktirajte neposredno mag. Zdenko Kramar 041-769-614.

Povzetek pripravila: mag. Zdenka Kramar l.r.

