
Republika Slovenija

Benedikt Jeranko, 

generalni direktor

Litija, 5. 3. 2009

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE 
TRGE IN RAZVOJ PODETRGE IN RAZVOJ PODEŽŽELJA ELJA 



AKTRPAKTRP

AKTRP:
• edina akreditirana plačilna agencija v Sloveniji;

Vizija: 
• poslovno odlična plačilna agencija.

Poslanstvo: 
• pravočasno, natančno in učinkovito izvajanje ukrepov 

kmetijske politike v skladu z veljavnimi predpisi.



AKTRPAKTRP

Ključne javnosti AKTRP:
• vlagatelji � prejemniki javnih sredstev,

• ministrstvo � oblikovalec kmetijske politike v Sloveniji,

• organi EU � oblikovalci skupne kmetijske politike, nadzorniki.

• kmetijska svetovalna služba in KGZS � svetovanje, 

predlaganje sprememb politike,

• poslanci,

• organi državne uprave,

• množični mediji,

• stanovska združenja � spremljanje izvedbe ukrepov,

• zunanji sodelavci (inšpektorji, dobavitelji…),

• osveščena javnost (društva), sindikat � sooblikovalci politike .



AKTRP AKTRP –– izplaizplaččila 2004ila 2004--2008 (EU : SLO dele2008 (EU : SLO deležž))
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� izdaja izvozih in uvoznih dovoljenj

• za tržne rede: meso, mleko, žito, riž, sadje in zelenjava, 

sladkor, vino etilni alkohol, banane, česen, šampinjoni, 

olja in masti;

• v letu 2008 je bilo skupno izdanih 1.270 dovoljenj, od 

tega 630 izvoznih in 640 uvoznih. 

� izplačevanje izvoznih nadomestil: 

• v l. 2008 izplačanih 0,8 mio € izvoznih nadomestil;

• največ za tržni red mesa in mesnih izdelkov. 

� ukrepi na področju vinogradništva,

� celovito upravljanje z mlečnimi kvotami,

Ukrepi kmetijskih trgovUkrepi kmetijskih trgov



Ukrepi kmetijskih trgovUkrepi kmetijskih trgov

� ukrepi informiranja in promocije kmetijskih proizvodov v RS, 

znotraj EU in v tretjih državah; v l. 2008 trije programi: 

• kampanja za perutninsko meso na tretjih trgih v višini 
1,6 mio €, ki traja 3 leta (do 2011), 

• kampanja na notranjem trgu EU za ekološko 

kmetovanje v višini 1,1 mio €, ki traja 3 leta (do 2011),

• kampanja promocije mleka in mlečnih izdelkov v višini 

600 tisoč €, ki se zaključi leta 2012.

� ukrep “Dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj 

ogroženih oseb v skupnosti” (160.000 prejemnikov pomoči v 

hrani v vrednosti 2,2, mio €).



Ukrepi kmetijskih trgovUkrepi kmetijskih trgov

• tržno informacijski sistem:

• zbiranje, obdelava in objavljanje podatkov o količinah in 

cenah določenih kmetijskih pridelkov na reprezentativnih 

trgih;

• za mleko in mlečne izdelke, goveje meso, prašičje meso, 

ovčje meso, perutninsko meso in jajca, vino, žita, sadje in 
zelenjava, banane in etilni alkohol;

• poročila so dostopna na spletnih straneh AKTRP:



1. steber: neposredna plačila

• plačila za storitve pridelave hrane za širšo javnost;

� neposredna plačila in proizvodno nevezana plačila v 
obliki enotnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč; 

� neposredna plačila za živali: drobnica in govedo;

• vsako leto oddanih okrog 62.000 zbirnih vlog.

Ukrepi skupne kmetijske politikeUkrepi skupne kmetijske politike



Program razvoja podeProgram razvoja podežželja 2007elja 2007--2013 2013 
(2. steber)(2. steber)

1. OS – IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA IN
GOZDARSKEGA SEKTORJA (pomoč mladim prevzemnikom kmetij,

zgodnje upokojevanje kmetov, povečanje gospodarske vrednosti gozdov…)

2. OS - IZBOLJŠANJE OKOLJA IN PODEŽELJA (plačila za območja z 
omejenimi dejavniki (OMD), kmetijsko okoljska plačila (KOP))

3. OS – IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELSKIH 
OBMOČJIH IN SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE PODEŽELSKEGA 
GOSPODARSTVA 

• diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,

• podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,

• obnova in razvoj vasi,

• ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

4. OS – LEADER (izvajanje lokalnih razvojnih strategij)



Ukrepi PRP 2007-2013: 1. in 3. os

1. gen. JR:  

- objavljenih 13 javnih razpisov v skupni višini 102,9 mio €, 

- oddanih 2.631 vlog, 

- izdanih 1.854 pozitivnih odločb v vrednosti 62 mio EUR; 

- v l. 2008 izplačanih za 26,5 mio €, v l. 2009 pa še 2,9 mio €.

2. gen. JR:

- še v teku, razpisanih 116,8 mio EUR 

- oddanih več kot 1.430 vlog (od tega v l. 2009 270 vlog),

- izdanih 840 odločb in sklepov (od tega 710 v l. 2009); odobrenih            
dobrih 31 mio EUR,

- izplačanih 2 mio EUR (vse v l. 2009).

Program razvoja podeProgram razvoja podežželja 2007elja 2007--2013 2013 



AKTRP AKTRP –– aktualne objaveaktualne objave

www.arsktrp.gov.siwww.arsktrp.gov.si

• objave aktualnih 
informacij o delu 
AKTRP, izdaji 
odločb…

• objave 
pomembnih 
rokov,

• objave 
prejemnikov 
sredstev…



AKTRP AKTRP –– aktualne objaveaktualne objave

• objave vseh javnih 
razpisov (takoj po 
objavi v Uradnem listu)



Republika Slovenija

Hvala za vaHvala za vaššo pozornost!o pozornost!

Benedikt Jeranko, 

generalni direktor

Litija, 5. 3. 2009


