
NAVODILA ZA UPORABO JAVNEGA PREGLEDOVALNIKA GRAFIČNIH 

PODATKOV MKO-RKG  ZA PREGLED IZRAČUNA TOČK ZA 

NADOMESTILA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH 

 

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo (MKO) in okolje lahko upravičenci do nadomestil 
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 
režima pregledujejo tudi izračun višine točk, ki so podlaga za izplačilo nadomestil v skladu s 
7. členom Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 
(Uradni list RS, št. 105/11, 64/12 in 44/13). 
 
Na naslovni spletni strani (MKO) izberemo zavihek »APLIKACIJE, REGISTRI IN OBRAZCI« in 
nato kliknemo na povezavo »Javni pregledovalnik GERK/RABA«, tako kot je prikazano na 
spodnji sliki: 
 

 

 

Ko se nam odpre nova stran izberemo oziroma kliknemo na povezavo »Javni pregledovalnik grafičnih 

podatkov MKO-RKG«.  



 

 

S klikom na to povezavo se nam odpre pregledovalnik grafičnih podatkov, ki omogoča pregled 

podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (GERK), evidence dejanske rabe kmetijskih 

in gozdnih zemljišč (RABA) ter nekaterih drugih podatkov, med drugim tudi pregled števila točk za 

nadomestila na VVO I. V meniju levo spodaj kliknemo na puščico oziroma trikotnik pred naslovom 

»VVO_1_DR_Nadomestila«. 

 



 

 

S tem se nam odprejo povezave do izračuna točk po posameznih letih. S klikom v okence pred 

tekstom izberemo za katero leto želimo pregledati izračun. Klikniti pa moramo tudi na ikono z 

simbolom črke »T« ki pomeni tekst, s tem se nam na GERK-ih oziroma na poligonih v območju 

pojavijo identifikacijske številke.  



 

Vodovarstveno območje, ki ga želimo pregledovati, izberemo na zemljevidu oziroma ortofoto 

posnetku Slovenije na desni strani zaslona. Območja so označena z modro barvo. Območje izberemo 

tako, da se s kurzorjem (simbol za lupo) postavimo v bližino izbranega območja, kliknemo levo tipko 

na miški, držimo in povlečemo. Z rumeno obrobljenim kvadratom, ki se nam pri tem pokaže na 

zaslonu, označimo območje, ki ga želimo približati. Ko tipko na miški spustimo, se označeno območje 

približa. To ponovimo tolikokrat dokler ne dobimo želene povečave.   

 



 

 

V rubriko »Hitro iskanje« v zgornjem levem kotu zaslona vpišemo številko KMG-MID kmetijskega 

gospodarstva za katero želimo pregledovati GERK-e. GERK-i zadevnega KMG-ja se rdeče obrobijo. 



 

 

 

Po prej navedenem postopku ali pa z drsnikom  v zgornjem levem kotu ortofoto 

posnetka, sliko ustrezno povečamo. Številke znotraj gerkov pomenijo identifikacijske številke 

poligonov. Zato moramo najprej, v vrstici z ikonami v zgornjem desnem kotu, klikniti na ikono  , 

nato pa še na identifikacijsko številko (ID) izbranega GERK-a. 

 

 

 

 



 

 

Po kliku na ID na poligonu se nam na levi strani izpišejo rezultati in pod naslovom 

»VVO_2013_IZRACUN« se nam prikaže še številka ID poligona. 

 

 

 

Po kliku na to ID številko se nam na levi strani izpišejo podatki o poliginu. V spodnjem levem kotu je 

izračun točk: DP_TOCK so točke iz sheme državne pomoči, DM_TOCK pa so točke iz pomoči de 

minimis. AREA je površina GERK-a ali dela GERK-a, ki je znotraj VVO I. 

 



 


