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Glavna usmeritev:

Trajnostna preskrba s hrano prebivalcev Slovenije =
Trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države

Ali Strateški načrt SKP zasleduje to usmeritev?
Ali prinaša spremembe na posameznih področjih v tej smeri?

Ali plačila za intervencije podpirajo to usmeritev?
Ali so vsebine posamezne intervencije usklajene z njo?

Ali so razmerja med posameznimi elementi trajnosti skladni?
Ali obseg sredstev in njihova alokacija podpirajo možnost njenega naslavljanja? 



Aktualno stanje usklajevanj SN 2023–2027 z Evropsko komisijo
• Od 13. 5. 2022 dalje so potekali izrazito intenzivni sestanki na tehnični ravni z Evropsko komisijo. Tehnični 

sestanki so tekli do konca julija 2022. 
• Sproti pošiljanje odgovorov na pripombe Evropske komisije 
• Začetek avgusta pošiljanje konkretno popravljenih poglavij  SN 2023–2027. 
• Cilj je neformalno uskladiti vsebino in poslati usklajeno verzijo v formalno potrditev

Celovita presoja vplivov na okolje
• V teku je javna obravnava

Na podlagi pripomb EK pripravljamo dopolnjeno različico SN, ki bo v javni 
obravnavi po zaključku javne obravnave CPVO in bo upoštevala tudi naš 

odziv na predloge iz javne razprave.
Spremembe označene v nadaljevanju so prikaz odziva na pripombe EK.

Usklajevanje predloga SN z EK



FINANČNI OKVIR SN 2023-2027
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Slovenska 
udeležba -
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564.258.802 €

• Neposredna plačila: 
657.650.246 €

• Vinski sektor: 
19.396.000 € (2024-27)

• Čebelarski sektor: 
6.494.500 €
(3.247.275 EUR + 3.247.275     

EUR SLO) 



EKJS – NEPOSREDNA PLAČILA
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EKSRP – RAZVOJ PODEŽELJA

OMD, 21,52%

Okoljske, podnebne
in druge upravljalske
obveznosti, 29,48%

Naložbe,  Naložbe v 
namakanje, 31,52 %

Sodelovanje 7,26%
(od tega LEADER 3,98%) 

Mladi kmetje, 
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NEKATERE DEFINICIJE, KI SO 
SKUPNE VEČ INTERVENCIJAM



Aktivni kmet
Skupni znesek neposrednih plačil do katerega se vsak kmet šteje za aktivnega 
kmeta znaša 5000€. 
Dodatna merila za opredelitev kmetov z minimalno ravnjo kmetijske dejavnosti:
1. obvezna vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje,
2. obtežba živali na kmetijskem gospodarstvu je najmanj 0,2 GVŽ na ha KZU,
3. njivske površine ali trajni nasadi ali njivske površine in trajni nasadi predstavljajo več kot 

polovico kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva, 
4. prihodki iz kmetijske dejavnosti predstavljajo vsaj eno tretjino prihodkov iz nekmetijskih 

dejavnosti, 
5. dokazila o lastništvo mehanizacije, plačilu storitve za kmetijska opravila ipd. v določenem 

minimalnem obsegu,
6. pomemben prispevek k varovanju okolja v obliki vključitve večine površin kmetijskega 

gospodarstva v intervencije iz 70. člena Uredbe 2021/2115.



POGOJENOST



POGOJENOST
• Kratek opis novosti v DKOP in PZR
• DKOP 1 Razmerje TT/KZU (nov standard, prenesen iz ZK); razmerje glede na izhodiščno leto (2018 – 59,05) ne 

sme biti večje od 5 %

• DKOP 2 Varovanje mokrišč in šotišč (popolnoma nov standard); določeni bodo sloji z območji, kjer bo 
potrebno izpolnjevati zahteve – začne se izvajati leta 2024

• DKOP 3 Prepoved kurjenja strnišč; poleg prepovedi kurjenja strnišč je dodana zahteva po prepovedi kurjenja 
travnikov kot edinega načina obdelave v dotičnem letu

• DKOP 4 Varovalni pasovi ob vodotokih; standard je star, vendar se bo od leta 2023 dosledno preverjal; 
dodana je omejitev paše in dokrmljevanja v tem pasu ter prosto napajaje živine v vodotokih, brez pretiranih 
poškodb brega vodotoka (sankcija!).

• DKOP 5 Erozija; standard in zahteve so enake kot do sedaj – ohranjanje teras in površine nad 10 % se 
obdelujejo na določen način (oranje po plastnicah, pokritost, strnišče); za oranje je izjema za GERK-e manjše 
od 30 arov in tiste usmerjene pravokotno na strmino in imajo obenem krajšo stranico krajšo od 40 metrov.

• DKOP 6 Pokritost tal; vsaj 80 % kmetijskih površin KMG mora biti pokrito, da se prepreči gola tla v obdobju od 
15. 11. do 15. 2. naslednje leto. Pokritost se izvede s strniščem oziroma nepreorano površino, zastirko ali 
zelenim pokrovom  



POGOJENOST
• DKOP 7 Kolobar; Obvezna je menjava posevkov vsako leto na najmanj 60 % ornih površin. Na ostalih 40 

% ornih površin je potrebno zagotoviti, da se posevek zamenja najkasneje po treh letih, v teh treh letih 
pa je med glavnimi posevki obvezen podsevek, dosevek ali drugi glavni posevek. Drugi glavni posevek v 
istem letu se šteje kot kolobarni člen, če sledi takoj po spravilu glavnega posevka in je prisoten do 
priprave zemljišča za setev in setve naslednjega glavnega posevka. Trave, travno-deteljne mešanice, 
deteljno-travne mešanice, praha in trajni nasadi na ornih površinah so del kolobarja in so lahko na 
istem zemljišču več kot tri leta. Kmetijska gospodarstva z 10 ha ali manj ornih površin so izvzeta iz te 
zahteve. Za leto 2023 ta standard ne velja.

• DKOP 8 Delež neproduktivnih površin, ohranjanje krajinskih značilnosti, nega mejic samo v 
dovoljenem času, odstranjevanje/kontrola invazivk:

• delež neproduktivnih površin je popolnoma nov del standarda (preneseno iz ZK) za vse zavezance z nad 
10 ha ornih površin; zavezanec mora nameniti najmanj 4 % ornih površin neproduktivnim površinam ali 
najmanj 3% ornih površin, če istočasno nameni najmanj 7% ornih površin shemi SOPO (z izbiro te opcije 
mora zavezanec obvezno izbrati še eno od ostalih dveh, ker je SOPO prostovoljna shema) ali najmanj 7% 
ornih površin, če je od teh najmanj 3% strogo neproduktivni, ostali delež pa lahko uporabi za pridelavo 
dosevkov (določenih, s faktorjem 0,3) in rastlin ki vežejo dušik (oboje brez FFS) 

• neproduktivne površine so npr. krajinske značilnosti, praha, mejice, varovalni pasovi ob vodotokih ….
• praha za leto 2023 ni obvezna - koruza in soja se ne smeta pridelovati na predvideni prahi – površina je 

predvidena za pridelavo hrane za ljudi, ostali elementi ostanejo 
• ostali deli tega standarda so po zahtevah praktično enaki kot do sedaj, KZ bodo sedaj v določenih 

območjih (sloj v RKG); seznam invazivk bo razširjen
• DKOP 9 Varovanje okoljsko občutljivega trajnega travinja; OOTT se bo varoval na določenih območjih 

znotraj N2000



DOLOČITEV VIŠINE PLAČIL 
ZA POVRŠINSKE INTERVENCIJE



Metodološka izhodišča za izračun višine plačil
• Modelni izračuni za določitev višine plačil temeljijo na enotnih in preverljivih kriterijih,
• upoštevajo običajno kmetijsko prakso in dodatno delo, 
• povečane ali zmanjšane spremenljive stroške, 
• spremenjene pridelke, ki nastanejo zaradi izvajanja posameznih podintervencij,
• osnova – referenčni nivo za izračun višine plačil za posamezno podintervencijo je običajna kmetijska 

praksa, ki ustreza slovenski ravni intenzivnosti in je razširjena v Sloveniji. 
• Kot referenčni vir za določitev običajne kmetijske prakse so bila uporabljena tehnološka navodila, ki jih v 

okviru svojega dela pripravljajo ustrezne strokovne službe (JSKS, BF, FKBV, KIS, kmetijska strokovna 
združenja, ...),

• plačila za zahteve se nanašajo samo na tiste obveznosti, ki presegajo zadevne predpisane zahteve 
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje, določene s pravili o pogojenosti,

• plačila za zahteve lahko predstavljajo samo tisti del stroškov, ki presegajo stroške izvajanja načel običajne 
kmetijske prakse,

• se plačila dodelijo letno za kritje dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so posledica izvajanja 
podintervencij,

• plačila po potrebi lahko krijejo tudi stroške poslovanja (do največ 25 % premije, plačane za obveznost), 
• plačila ne krijejo investicijskih stroškov. 



Metodološka izhodišča za izračun višine plačil
• V modelnih izračunih za določitev plačil za intervencije SOPO, KOPOP in EK so upoštevane vse potrebne 

metode za preprečitev dvojnega financiranja praks in tudi za preprečitev preplačil med podintervencijami
KOPOP in teh podintervencij z drugimi intervencijami Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
za Slovenijo. 

• Zagotovljeno je tudi, da so podintervencije SOPO skladne z intervencijami KOPOP.
• V modelnih izračunih za določitev višine plačil so bile uporabljene povprečne cene iz časovnega obdobja 

2018–2020 brez DDV. 
• Viri cen so ceniki iz katalogov in spletnih strani, podatki SURS ipd. 
• Dodatno delo je vrednoteno po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije o vrednosti urne postavke za kmete 

za EIP projekte v znesku 9,45 €/uro. 
• Prihodek pridelovalcev je za tržne pridelke ovrednoten na podlagi dostopnih podatkov o odkupnih cenah 

SURS. 
• Za krmne rastline, ki se na pojavljajo na trgu, je prihodek ovrednoten na podlagi njihove krmne vrednosti 

(cena hranil izračunana na podlag čistih hranil na podlagi odkupne cene koruze za zrnja), za kmetijske 
pridelke, kjer odkupne cene po podatkih SURS niso dostopne, pa po ocenah strokovnjakov oz. podatkov 
neposredno od odkupovalcev. 

• Pri izračunu plačil so upoštevani samo trzni prihodki, brez plačil za ukrepe kmetijske politike.



Izhodišča za določitev višine plačila
• Višina plačila je določena v odstotku od vrednosti kalkulacije
• Določitev odstotka za posamezno intervencijo/podintervenicjo:

• učinek, ki ga ima na specifični cilj (visok učinek je višji %),
• obseg razpoložljivih sredstev za posamezne intervencije,
• pričakovan obseg vpisa, 
• primerljivost z zneski sedanjih programskih obdobij.

• Obseg sredstev za posamezne intervencije (celotno obdobje) – nove vrednosti
• SOPO: 101.804.260 €
• KOPOP: 175.500.000 €
• EK: 93.500.000 €
• DŽ: 50.000.000 €
• Biotično varstvo: 8.000.000 €
• NATURA 2000: 2.400.000 €



INTERVENCIJE EKJS - NEPOSREDNA PLAČILA



PROIZVODNO VEZANA PLAČILA Razpoložljiva sredstva:
98.647.533 €

PVP po letu 2023 (ocena) podpora na enoto št.živali/ha ovojnica v € % glede na ovojnico NP

PVP govedo (EK + IK) 64,8 45.900 2.977.754 2,3%

PVP govedo ostali 49,84 56.400 2.809.580 2,1%

PVP mleko GO 91 42.000 3.814.371 2,9%

PVP dojilje (Omd) 99,6 58.000 5.775.933 4,4%

PVP dojilje (ni omd) 76,6 5.300 406.000 0,3%

PVP drobnica 18,52 71.000 1.315.300 1,0%

PVP beljakovinske rastline – poleg krmnih, ki so vezani na 
GVŽ tudi rastline za hrano (fižol, grah, soja, leča, bob, 
čičerika) 263 10.000 2.630.601 2,0%

SC 1



INP08 - Shema za podnebje in okolje (SOPO)

Travinje Njive Trajni nasadi

1.Ekstenzivno travinje
2.Tradicionalna raba 

travinja
3.Gnojenje z organskimi 

gnojili z majhnimi izpusti 
v zrak

4. Dodatki za zmanjšanje 
emisij amonijaka in TGP

5. Naknadni posevki in podsevki    
6. Ozelenitev ornih površin 

preko zime  
7. Konzervirajoča obdelava tal 
8. Zaplate golih tal za poljskega 

škrjanca      
9. Varstvo gnezd pribe  

(3a) Gnojenje z organskimi 
gnojili z majhnimi izpusti v zrak

(4a) Dodatki za zmanjšanje 
emisij amonijaka in TGP

10. Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v trajnih nasadih  

(Združuje: življenjski prostor za 
organizme, obdelavo medvrstnega 

prostora, cvetoči pas)

11. Uporaba le organskih gnojil 
za zagotavljanje dušika

12.  Kompostiranje hmeljevine 
(3b) Gnojenje z organskimi 

gnojili z majhnimi izpusti v zrak 
v hmeljišču

(4 b) Dodatki za zmanjšanje 
emisij amonijaka in TGP(hmelj)

Razpoložljiva sredstva:
101.804.125 €
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Shema za podnebje in okolje (SOPO) – doplnjene vsebine
Ekstenzivno travinje
• Ni dovoljen prevzem organskih gnojil iz drugega kmetijskega gospodarstva in nakup drugih organskih gnojil.
Tradicionalna raba travinja
• Izvaja se le na območju Slovenije izven območja natura 2000 , za katere se določi maksimalno število rab travinja (v večini primerov gre

za dvakratno rabo travinja le v določenih primerih bo dovoljena maksimalna trikratna raba).
• Na travinju, ki je vključeno v shemo je dovoljena uporaba največ 40kg dušika na hektar iz organskih gnojil.
• Obtežba na KMG mora znašati več kot 0,9 GVZ na hektar KZU na posameznem kmetijskem gospodarstvu.
• Izvaja se lahko na delu površin trajnega travinja, vendar ne več kot na 20% trajnega travinja na KMG.
Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak
• Letni vnos dušika iz organskih gnojil na hektar posamezne enote rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati vrednosti, določenih v skladu

s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
• Letni vnos dušika iz živinskih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva ne sme presegati

vrednosti, določenih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
Naknadni posevki in podsevki
• Naknadni posevki morajo biti z zelenim pokrovom prisotni na ornih površinah od 1.9. do 15.oktobra tekočega leta oziroma v primeru, da

gre za naknadni posevek , ki je mešanica dveh prezimnih kmetijskih rastlin tudi od 15.9. do 30.10 tekočega leta.
Ozelenitev ornih površin prek zime
• Na površini, ki je vključena v shemo uporaba herbicidov ni dovoljena.
• Po datumu iz prejšnje alineje se zeleni pokrov za namen ozelenitve ornih površin lahko uporabi za proizvodne namene.
• Zeleni pokrov se mora do setve glavne kmetijske rastline podorati ali zmulčati.
Konzervirajoča obdelava tal
• Konzervirajoča obdelava tal se lahko izvaja le za obdobje glavne kmetijske rastline.
• Uporaba herbicidov je dovoljena le enkrat.
Ohranjanje biodiverzitete v trajnih nasadih
• vzpostavijo cvetoči pas ali privabilne posevke na robu trajnih nasadov, ki mora predstavljati vsaj 5% površine TN
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INP 8.4 Dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in TGP –shema se začne izvajati z letom 2024
Zahteve za izvajanje:

• Uporablja se krmne dodatke za zmanjšanje emisij metana pri reji živali ali mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije,
inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje emisij amonijaka, didušikovega oksida. –

• Mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze morajo imeti status sredstev za
gnojenje EU in biti označeni z oznako CE, kot to določa Uredba EU 2019/1009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019, pri
čemer so uvrščeni v Funkcijske kategorije 5.A. Inhibitor nitrifikacije, 5.B Inhibitor denitrifikacije ali 5.C. Inhibitor ureaze.

• Krmni dodatki za zmanjšanje emisij metana morajo biti vpisani v EU Register krmnih dodatkov, pri čemer morajo biti uvrščeni v kategorijo
zootehnični dodatki (dodatki, ki ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje). Iz odobritvene dokumentacije mora biti razvidno, da
dodatek neposredno zmanjšuje emisije metana iz prebavil rejnih živali. Do plačila so upravičena tudi kmetijska gospodarstva, ki kupujejo
krmne mešanice, ki vsebujejo omenjene dodatke. Do plačila niso upravičeni dodatki, ki prispevajo k zmanjšanju emisij zgolj posredno,
prek povečanja učinkovitosti reje.

• Pri uporabi mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze ali dodatkov za
zmanjšanje emisij metana je treba upoštevati navodila proizvajalca.

• O uporabi dodatkov ali krmnih mešanic za zmanjšanje emisij metana ali mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje
denitrifikacije ali inhibitorje ureaze mora upravičenec voditi predpisane evidence in hraniti dokazila o njihovem nakupu.

• Izvaja se na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih – državni nivo, kjer plačila uporabo
mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze niso upravičena.

• Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze se lahko izvaja na delu
površin trajnega travinja, na delu površin ornih zemljišč ter na delu površin hmeljišč.

SC 4Shema za podnebje in okolje (SOPO)



SOPO - Shema za podnebje in okolje

Plačilo na ha 
(80%, razen za
sheme št 1, 8 in 
9 =100%)

Ocenjena 
površina Vrednost

MAX   oz 100 
%vrednosti 
na ha- glede 
na kalkulacije

vrednost PRP 
14-20- 60% 
vrednost

1. Ekstenzivno travinje 45,65 70.000 3.195.500 45,65

2. Tradicionalna raba travinja 129 16.210 2.091.609 161,29

3. Gnojenje z živinskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak-travinje 127 17.000 2.162.672 159,02 96

3. Gnojenje z živinskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak-njive 127 30.000 3.816.480 159,02 96

4. Dodatki za zmanjšanje emisj amonijaka in TGP 0 0 0,00

5. Naknadni posevki in dosevki 138 22.000 3.027.200 172,00 94

6. Ozelenitev ornih površin preko zime 148 16.500 2.442.000 185,00 114

7. Konzervirajoča obdelava tal 18,24 27.000 492.480 22,80 40,68

8. Gole zaplate tal za poljskega škrjanca 60 2.000 120.000 60,00

9. Varstvo gnezd pribe 200 75 15.000 200,00

10. Gnojenje le z organskimi gnojili za zagotavljanje dušika v TN 312 5.000 1.560.000 390,00

11. Ohranjanje biodiverzitete v TN 273,2 5.000 1.366.000 341,50

12. Kompostiranje hmeljevine 112,7 500 71.464 140,86 27,60

skupaj 211.285 20.360.405



INTERVENCIJE EKSRP



OKOLJE

OMD

KOPOP

Ekološko 
kmetovanje

Plačila NATURA 
2000

Biotično varstvo 
rastlin

Dobrobit živali

Ohranjanje, 
trajnostna raba in 
razvoj rastlinskih 
genskih virov v 

kmetijstvu

NALOŽBE

NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 
(Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki 

razvoj, Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih, Kolektivne naložbe, Naložbe v 

razvoj in dvig konkurenčnosti ter tržne 
naravnanosti ekoloških kmetij)

Izvedba agromelioracij in komasacij 
kmetijskih zemljišč

NALOŽBE V NAMAKALNE SISTEME 
(Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom in 

tehnološke posodobitve, Individualni namakalni sistemi in nakup 
namakalne opreme in tehnološke posodobitve)

NALOŽBE V GOZDARSTVO 
(Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, Naložbe v nakup nove 

mehanizacije in opreme za delo v gozdu, Naložbe v primarno 
predelavo lesa in digitalizacijo, Naložbe v ustanovitev in razvoj 

gozdnega drevesničarstva, Naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po 
naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah)

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE 
(Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, 

Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje 
traviščnih habitatov, Neproizvodne naložbe, povezane z izvajanjem 

naravovarstvenih podintervencij SN 2023-2027, Naložbe v nakup 
kmetijske mehanizacije in opreme za optimalno uporabo hranil in 

trajnostno rabo FFS, Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil, 
Intervencija Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti, vključno z biogospodarstvom in v ohranjanje kulturne 
dediščine, Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 

nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali)

MLADI KMETJE

Podpora za 
vzpostavitev 

gospodarstev 
mladih kmetov

SODELOVANJE

Podpora za novo 
sodelovanje v 

shemah kakovosti

Regijski pristop 
povezovanja 

lokalnih proizvodov 
s poudarkom na 

ekoloških 
proizvodih

LEADER

Izvajanje izbranih 
ukrepov na 

zavarovanih območij

Spodbujanje 
kolektivnih oblik 
sodelovanja v 
kmetijskem in 

gozdarskem sektorju

Podpora za dejavnosti 
informiranja in 

promocije proizvodov 
iz shem kakovost
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Medgeneracijski 
prenos znanja

Izmenjava znanj in 
prenos informacij ter 

usposabljanje 
svetovalcev

Podpora za projekte 
EIP

Konzorciji institucij 
znanja v podporo 

prehodu kmetijstva v 
zeleno, digitalno in 

podnebno nevtralno



NALOŽBE V PRIDELAVO IN PREDELAVO 

IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in 
tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo 
KG

IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov za dvig 
produktivnosti in tehnološki razvoj, 
vključno z digitalizacijo

IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za 
skupno pripravo kmetijskih proizvodov za 
trg in razvoj močnih in odpornih verig 
vrednosti

IRP04 – Naložbe v razvoj in dvig 
konkurenčnosti in tržne naravnanosti 
ekoloških kmetij

IRP40 – Izgradnja individualnih 
namakalnih sistemov (NS) in namakalna 
oprema

IRP13 – Izgradnja NS več uporabnikov

IRP05 – Izvedba agromelioracij in 
komasacij kmetijskih zemljišč

IRP16 – Naložbe v 
prilagoditev na 
podnebne spremembe 
pri trajnih nasadih

IRP36 - Naložbe v 
obnovljive vire energije

IRP17 – Naložbe v 
učinkovito rabo 
dušikovih gnojil

IRP14 – Tehnološke 
posodobitve 
namakalnih sistemov, 
ki so namenjeni več 
uporabnikom

IRP21 - Naložbe v 
nakup kmetijske 
mehanizacije in 
opreme za optimalno 
uporabo hranil in 
trajnostno rabo FFS

IRP41 – Tehnološke 
posodobitve 
individualnih 
namakalnih sistemov

IRP37 – Naložbe v 
nakup mehanizacije in 
opreme za spravilo 
traviščnih habitatov

IRP22 – Neproizvodne 
naložbe, povezane z 
izvajanjem 
naravovarstvenih 
podintervencij
(ureditev ekstenzivnih 
pašnikov, ureditev 
mejic, suhozidov in 
drugih krajinskih 
značilnosti, ureditev 
zaščite živali pred 
napadi zveri, ureditev 
travniških sadovnjakov)

IRP25 – Naložbe v 
vzpostavitev in razvoj 
nekmetijskih dejavnosti, 
vključno z 
biogospodarstvom

IRP29 – Naložbe v 
prilagoditev kmetijskih 
gospodarstev izvajanju 
nadstandardnih zahtev s 
področja dobrobiti rejnih 
živali (govedo, prašiči, 
drobnica, perutnina, konji)



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

• Po analizi potreb po posameznih sektorjih se je izkazalo, da obstaja veliko 
skupnih potreb, kot npr: skladišča, oprema, sortirne in pakirne linije, 
predelava, gradnja in posodobitev hlevov, prehod na OVE, ureditev gnojnih 
jam, ureditev pašnikov, kolektivne naložbe, mehanizacija (zmanjšanje FFS, 
učinkovita raba gnojil…), ureditev trajnih nasadov, krožno gospodarstvo, 
namakalni sistemi za rastlinsko proizvodnjo ipd.

• Naložbene intervencije zato niso oblikovane po posameznih sektorjih, 
temveč po namenu oz. vrsti naložbe, kar omogoča razvoj vseh sektorjev, 
ne glede na različno stopnjo razvoja kmetij iz posameznih sektorjev. 
Spodbujali bomo kmetije tako iz manj, kot bolj razvitih sektorjev. Manj 
razvite, da postanejo bolj konkurenčni in bolj razvite za ohranitev 
konkurenčnosti in povečevanja dodane vrednosti v kmetijstvu.

• Večja fleksibilnost v primeru prestrukturiranja kmetij ali razširitve 
dejavnosti



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

• Prehod na OVE kot upravičen strošek pri vseh intervencijah, ki so 
povezane z gradnjo ali rekonstrukcijo objektov. 

• Biogospodarstvo: spodbujanje biogospodarstva pri naložbenih 
intervencijah v predelavo in primarno kmetijsko proizvodnjo, kot 
pogoj upravičenosti samo v primeru, če bo upravičenec iz tega 
naslova uveljavljal dodatne točke v okviru meril za izbor vlog.



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

Trajni nasadi

Rastlinjaki

OVE

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…
•a) podintervencija za majhne kmetije  
•b) podintervencija za kmetije in c) podintervencija za podjetja

• IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih
• A) podintervencija: Kmetije
• B) podintervencija: Pravne osebe in sp
• C) podintervencija: Naravne nesreče pri trajnih nasadih za vse upravičence

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… 

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij

•IRP36 – Naložbe v obnovljive vire energije
•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…
•IRP03 – Kolektivne naložbe
•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij
•IRP29 – Naložbe v prilagoditev KMG izvajanju nadstandardnih zahtev s področja 
dobrobiti rejnih živali

•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov..



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

Mehanizacija
•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj…

•a) za majhne kmetije (mehanizacije za gorske kmetije, mehanizacija za optimalno 
rabo hranil, mehanizacija za direktno aplikacijo gnojevke v tla, ipd., 

•b) za kmetije in c) za podjetja: mehanizacija za gorske kmetije, mehanizacija za 
spravilo rastlinskih pridelkov (kolektivne in individualne naložbe, racionalna raba), 
oprema za protislansko zaščito, ki ni del namakalnega sistema

•IRP37 – Naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme za upravljanje traviščnih
habitatov (mehanizacija za spravilo krme iz travinja)

•IRP21 – Nakup kmetijske mehanizacije za optimalno uporabo hranil in trajnostno rabo 
FFS 

•IRP 17 – Naložbe v učinkovito rabo dušikovih gnojil mehanizacija za direktno aplikacijo 
gnojevke v tla

•IRP04 – Naložbe v razvoj ekoloških kmetij (mehanizacija za ekološko pridelavo)



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

Krožno in 
biogospodarstvo

Namakalni 
sistemi

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Poseben sklop za vse 
upravičence)

•IRP03 – Kolektivne naložbe 
•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…(poseben sklop za vse 
upravičence, do 50% UPS)

•IRP25 - Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

•IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (Izgradnja individualnih
NS in namakalna oprema sočasno z ureditvijo trajnih nasadov oz. rastlinjakov, za vse 
upravičence)

•IRP40 – Izgradnja individualnih namakalnih sistemov in namakalna oprema
•IRP13 – Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

•IRP41 – Tehnološke posodobitve individualnih namakalnih sistemov 
•IRP14 – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov za več uporabnikov 
•IRP16 – Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih -
tehnološke posodobitve individualnih NMS in namakalna oprema sočasno z 
ureditvijo trajnih nasadov posajenih z odpornimi sortami, za kmetije in kmetijska 
podjetja



Naložbene intervencije SN SKP 2023 -2027 – Intervencijska logika

Predelava

Gradnja in 
rekonstrukcija 

hlevov

Kolektivne 
naložbe

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (majhne kmetije do 50% 
vrednosti naložbe)

•IRP03- Kolektivne naložbe (do 50% vrednosti naložbe)
•IRP25 - Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – dopolnilne dejavnosti
•IRP35 – Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov…

•IRP02 - Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (za prilagoditev izvajanju 
nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali za majhne kmetije)

•IRP29 – Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih 
zahtev s področja dobrobiti rejnih živali 

•IRP03 – Kolektivne naložbe v kmetijstvu za skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg 
in razvoj močnih in odpornih verig vrednosti (distribucijski centri tudi za predelavo, 
kadar ne presega 50% UPS vrednosti celotne naložbe)

•IRP02 – Naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj… (nakup kmetijske 
mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov)



IRP02 - NALOŽBE V DVIG PRODUKTIVNOSTI IN TEHNOLOŠKI 
RAZVOJ, VKLJUČNO Z DIGITALIZACIJO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Upravičenci Upravičenci do nepovratnih sredstev:
• nosilci majhnih kmetij,
• nosilci kmetijskih gospodarstev,
• nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
• nosilci majhnih kmetij, ki so registrirani za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov,
• zadruge,
• skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev ali zadruge, ki izvajajo kolektivne naložbe v nakup kmetijskih

mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov.

Opis intervencije
Namen intervencije je povečanje produktivnosti in neto dodane vrednosti na zaposlenega. Z vlaganjem v
osnovna sredstva se bosta izvedli prestrukturiranje in modernizacija kmetijskega in agroživilskega sektorja.

Oblika in stopnja podpore - za podintervencijo A - Naložbe za majhne kmetije: Upravičene tudi naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, kadar njihova vrednost ne presega 50% upravičenih stroškov celotne naložbe.

- za podintervencije B - Naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov (kmetije,
agrarne skupnosti),

- Za podintervencijo C - Naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov
Upravičene so tudi naložbe v krožno gospodarstvo, v višini do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe, pri
vseh podintervencijah (A, B in C).

Stopnja podpore v obliki nepovratnih sredstev za vse upravičence znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, ki
se lahko poveča za 10 % za naložbe na gorskih območjih ter za 10 % za naložbe mladih kmetov. Prav tako
povratna podpora v obliki finančnih instrumentov.

Razpoložljiva sredstva:
62.778.000 €

SC 2



Upravičenci • organizacije proizvajalcev,
• skupine proizvajalcev,
• zadruge,
• kooperacije in
• agrarne skupnosti,
ki izvajajo kolektivne naložbe na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov oziroma prve prodaje
kmetijskih proizvodov prodajnim posrednikom ali predelovalcem, za potrebe svojih članov.

Opis intervencije S podporami naložbam v skupno pripravo kmetijskih proizvodov za trg in predelavo kmetijskih proizvodov 
se bo povečala produktivnost in dodana vrednost kmetijskim proizvodom.
Naložbe v skladiščenje in predelavo kmetijskih proizvodov bodo upravičencem omogočile zmanjšanje 
ponudbe v obdobju presežkov na trgu (in nižjih cen na trgu) ter s tem upravičencem zmanjšale nihanja 
prodajnih cen.
Spodbuja se uvajanje novih tehnologij, digitalizacije, znanja in inovacij v kmetijstvu in predelavi.
Upravičene tudi naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, kadar njihova vrednost ne presega
50% upravičenih stroškov celotne naložbe.
Upravičene so tudi naložbe v krožno gospodarstvo in OVE, v višini do 50% upravičenih stroškov celotne
naložbe

Oblika in stopnja
podpore

Oblike podpore: Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb in po sistemu stroškov na enoto.
Najnižji znesek podpore znaša 10.000 eurov na vlogo. Stopnja javne podpore je 50 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.

IRP03 - KOLEKTIVNE NALOŽBE V KMETIJSTVU ZA SKUPNO 
PRIPRAVO KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA TRG IN RAZVOJ MOČNIH 
IN ODPORNIH VERIG VREDNOSTI PRESKRBE S HRANO

Razpoložljiva sredstva:
12.388.702 €

SC 2



IRP35 - Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za dvig produktivnosti in 
tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo 

Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih in povratnih sredstev so nosilci kmetijskih gospodarstev oziroma
nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, pravne osebe in samostojni podjetniki posameznik, ki so
registrirani za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov.

Opis intervencije Namen intervencije je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih
proizvodov ter dodane vrednosti živilskih proizvodov v živilsko-predelovalni panogi. Z vlaganji
želimo izboljšati uspešnost trženja teh proizvodov in izboljšati dostop do trga. Prav tako je
intervencija namenjena ciljno usmerjenemu spodbujanju vlaganj v prestrukturiranje in
modernizacijo agroživilskega sektorja, kar vključuje vlaganja v zeleno in digitalno transformacijo,
vključno s prehodom v krožno in biogospodarstvo. Naložbe v tehnološko digitalizacijo opreme
bodo vključevale avtomatizacijo, robotizacijo procesov ter nižjo oziroma bolj optimalno rabo
inputov. Vlaganja v osnovna sredstva v živilskopredelovalni panogi bodo pospešila uvajanje novih
tehnologij (npr. mehanizacija, oprema in stroji v proizvodnji), digitalizacije (npr. preko IT opreme,
dostopa do digitalnih rešitev), posledično pa tudi znanja in inovacij.

Oblika in stopnja
podpore

Oblike podpore: Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb in po sistemu stroškov na
enoto. Stopnja podpore je 30% upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10% za
naložbe na gorskih območjih ter za 10% za naložbe mladih kmetov.
Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
Upravičene so tudi naložbe v krožno gospodarstvo in OVE, v višini do 50% upravičenih stroškov
celotne naložbe

Razpoložljiva sredstva:
89.280.442 €

SC 2



Upravičenci Upravičenci do podpore za naložbe iz sklopov a) in c) so nosilci kmetijskih gospodarstev, za naložbe
in sklopa b) pa pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za predelavo
kmetijskih proizvodov.

Opis intervencije Z namenom naslavljanja identificiranih izzivov je predlagana intervencija namenjena ciljno
usmerjenemu spodbujanju vlaganj v prestrukturiranje in modernizacijo kmetijskega in
agroživilskega sektorja, kar vključuje vlaganja v zeleno in digitalno transformacijo, vključno s
prehodom v krožno in biogospodarstvo. Vlaganja v osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih
in v živilskopredelovalni panogi bodo pospešila uvajanje novih tehnologij, digitalizacije (npr. preko
IT opreme, dostopa do digitalnih rešitev), posledično pa tudi znanja in inovacij.
Intervencija Naložbe v obovljive vire energije vključuje naslednje sklope naložb:
a) naložbe v ureditev mikrobioplinarn na kmetijskih gospodarstvih,
b) naložbe v nakup opreme za proizvodnjo biometana,
c) naložbe v ureditev geotermalnih vrtin na kmetijskem gospodarstvu

Oblika in stopnja
podpore

Kmetijsko gospodarstvo mora imeti standardni prihodek v višini najmanj 12.000 eurov. 
Pri naložbah v ureditev mikrobioplinarn so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 
najmanj 50 GVŽ.
Stopnja podpore znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 
odstotnih točk za naložbe na OMD ter za 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. 
Oblike podpore: Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb in po sistemu stroškov na 
enoto. 

IRP36 - NALOŽBE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE Razpoložljiva sredstva:
5.000.000 €

SC 4



Upravičenci
Upravičenci do podpore so nosilci majhnih kmetij (za naravne nesreče) ter nosilci
kmetijskih gospodarstev.

Opis intervencije Predmet podpore so naložbe v nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev intenzivnih 
trajnih nasadov ter travniških sadovnjakov, ki se lahko izvedejo s sočasno tehnološko 
posodobitev individualnih namakalnih sistemov in nakup opreme za namakanje oziroma 
oroševanje ter obnova potenciala kmetijske proizvodnje prizadetega zaradi naravne 
nesreče ali izjemnih pojavov pri trajnih nasadih. 

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb ali pavšalna podpora – uporaba 
poenostavljenih oblik stroškov. Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. 
Za podintervencije A - Fizične osebe, B – Pravne osebe in sp, C - Naravne nesreče pri 
trajnih nasadih:
Stopnja podpore znaša:
- 50 % ki se lahko poveča za 10 % za naložbe na OMD ter za 15 % za naložbe mladih 

kmetov.
Upravičene so tudi naložbe v OVE za potrebe namakanja, v višini do 50% upravičenih 
stroškov celotne naložbe
Oblike podpore: Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb in po sistemu 
stroškov na enoto. 

IRP16 - NALOŽBE V PRILAGODITEV NA PODNEBNE SPREMEMBE PRI TRAJNIH NASADIH

Razpoložljiva sredstva:
40.599.700 €

NALOŽBE S POZITIVNIM UČINKOM NA OKOLJE SC 4



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo
kmetijskih proizvodov ter so vključeni v izvajanje naravovarstvenih podintervencij SN 2023-
2027 oziroma se bodo vključili v njihovo izvajanje najkasneje do zaključka naložbe.

Opis intervencije Intervencija Neproizvodne naložbe povezane z izvajanjem naravovarstvenih
podintervencij SN 2023-2027 podpira okoljsko funkcijo kmetijstva in spodbuja sonaravne
kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti
ter ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjšanje negativnih
vplivov kmetovanja na okolje. Vključuje štiri podintervencije:
A. Neproizvodne naložbe v ureditev ekstenzivnih pašnikov
B. Neproizvodne naložbe v ureditev mejic, suhozidov in drugih krajinskih značilnosti
C. Neproizvodne naložbe v ureditev zaščite živali na paši pred napadi velikih zveri
D. Neproizvodne naložbe v ureditev travniških sadovnjakov

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb. Najnižji znesek podpore znaša 2.000
eurov na vlogo. Upravičenci lahko pridobijo največ 200.000 evrov javne podpore iz naslova te
intervencije v programskem obdobju 2023-2027, pri čemer stopnja javne podpore znaša 30
odstotkov upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 odstotnih točk za naložbe na
gorskih območjih ter za 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

IRP22 - NEPROIZVODNE NALOŽBE, POVEZANE Z IZVAJANJEM 
NARAVOVARSTVENIH PODINTERVENCIJ SN 2023-2027

Razpoložljiva sredstva:
3.500.000 €

SC 6



Upravičenci Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih
proizvodov.

Opis intervencije Predmet podpore so individualne naložbe v pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so zajeti v Prilogi I k
Pogodbi, razen ribiških proizvodov, namenjene prilagoditvi kmetijskega gospodarstva nadstandardnim
zahtevam na področju dobrobiti rejnih živali, in sicer:
– novogradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje hlevov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev
nadstandardnih (9 mesecev) skladiščnih kapacitet za živinska gnojila (dovoljena samo zunanja pokrita
skladišča),
– ureditev pašnikov in obor za nadzorovano pašo domačih živali,
– ureditev dvorišč in hlevskih izpustov,

Oblika in stopnja
podpore

Najnižji znesek podpore znaša 2.000 eurov na vlogo. V programskem obdobju 2023 – 2027 lahko
upravičenec prejme:
- za Sklop A - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na

področju govedoreje, B - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih
zahtev na področju prašičereje, C - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju
nadstandardnih zahtev na področju reje drobnice, Č - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev
izvajanju nadstandardnih zahtev na področju reje kopitarjev, D - Naložbe v prilagoditev kmetijskih
gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju reje perutnine: Stopnja podpore znaša 30 %
upravičenih stroškov naložbe, ki se lahko poveča za 10 % za naložbe na OMD ter za 10 % za naložbe
mladih kmetov.

Upravičene so tudi naložbe v OVE, v višini do 50% upravičenih stroškov celotne naložbe
Oblike podpore: Nepovratna podpora za dejansko nastale stroške naložb in po sistemu stroškov na enoto.

IRP29 - NALOŽBE V PRILAGODITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IZVAJANJU 
NADSTANDARDNIH ZAHTEV S PODROČJA DOBROBITI REJNIH ŽIVALI

Razpoložljiva sredstva:
67.399.400 €

SC 9



IRP01 - PLAČILO ZA NARAVNE ALI DRUGE OMEJITVE

Posodobitev točkovanja kmetij v OMD izhaja iz »Metodologije za izdelavo registra kmetij in modelnega izračuna višine izravnalnih plačil
za OMD« t. j. iz metodoloških izhodišč, ki jih je Kmetijski inštitut Slovenije za resorno ministrstvo pripravil v letu 2007 in nagradil v letu
2009.

V modelu so upoštevani:

• standardni omejitveni dejavniki (kriteriji) - nagib kmetijskih zemljišč, zemljiška in posestna razdrobljenost, talne razmere, nadmorska
višina)

• regionalno specifični omejitveni dejavnik (kriteriji) - (kraško površje, poplave, erozija, močni vetrovi).

Osnovno metodološko izhodišče, ki smo ga pri vsebinski opredelitvi modela in izvedbi simulacijskega izračuna upoštevali je, da je število
točk in posledična višina potrebnih izravnalnih plačil odraz razlik v stroških pridelave in izgube prihodka (zaradi zmanjševanja pridelka
glede na nadmorsko višino) na enoto površine med območji z omejitvami in območji brez omejitev za kmetijsko pridelavo.

Na podlagi izračunanih vrednosti točk za posamezne vrste rabe kmetijskih zemljišč in posamezne preučitve izbranih primerov lahko
trdimo da:

- teoretični model točkovanja ustrezno odraža vpliv izbranih in posodobljenih omejitvenih dejavnikov na višje pridelovalne stroške in
izgubo prihodka.

- izračunano število točk pri naključno izbranih tipih gospodarstev je na splošno skladno s pričakovanji, kar pomeni, da kmetije, ki imajo
dejansko najtežje pridelovalne razmere, prejmejo tudi največje število točk

- izračuni na izbranih primerih kažejo, da na skupno število točk najbolj izrazito vpliva vrsta omejitvenih dejavnikov na kmetiji in struktura
rabe kmetijskih zemljišč.



Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev

Opis intervencije –Podpora kmetijstvu v njegovi okoljski funkciji, spodbujanje nadstandardnih 
sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v:

blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam;        SC 4
ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter zmanjševanje 
negativnih vplivov kmetovanja na zrak;       SC 5
ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine.       SC 6

plačila Podpora za intervencijo KOPOP je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi 
prevzete obveznosti. Za naravovarstvene in vodovarstvene podintervencije podpora znaša 
100 % višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji, za ostale podintervencije pa 40 % 
višine podpore, izračunane po modelni kalkulaciji. Dodeli se za njivske površine, trajne 
nasade, trajno travinje, mejice in živali. Plačilo se dodeli na hektar, v primeru lokalnih 
pasem na GVŽ in za mejice na tekoči meter.
V izračunu so lahko upoštevani tudi poslovni stroški (stroški transakcije) v višini do 25 % za 
posameznega upravičenca in do 35 % za skupino upravičencev.

IRP18 - KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA Razpoložljiva sredstva:
175.500.000 €

SC 5



KOPOP – Podnebne spremembe 
(KOPOP_PS):
• PS.1 Izboljšanje kakovosti krme 

in načrtno krmljenje goved
• PS.2 Krmljenje z zmanjšano 

količino dušika pri prašičih 
pitancih

• PS.3 Izboljšanje kakovosti krme 
in načrtno krmljenje ovc in koz

3 intervencije KOPOP glede na 
prispevek k SC 4, 5 in 6:

SC 4: KOPOP – podnebne 
spremembe

SC 5 : KOPOP – Naravni viri (voda, 
tla zrak)

SC 6: KOPOP – Biotska 
raznovrstnost in krajina

KOPOP – Naravni viri (KOPOP_NV)
• NV.1 Vodni viri
• NV.2 Ohranjanje kolobarja
• NV.3 Integrirana pridelava poljščin
• NV.4 Integrirana pridelava zelenjave
• NV.5 Integrirana pridelava hmelja
• NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk
• NV.7 Integrirana pridelava grozdja
• NV.8 Uporaba biotehniških metod za 

obvladovanje škodljivih organizmov v 
trajnih nasadih

• NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v 
vinogradih

• NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v 
vinogradih

• NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje
• NV.12 Senena prireja

KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina 
(KOPOP_BK)
BK.1 Posebni traviščni habitati
BK.2 Traviščni habitati metuljev
BK.3 Steljniki
BK.4 Mokrotni traviščni habitati
BK.5 Ohranjanje mokrišč in barij
BK.6 Suhi kraški travniki in pašniki
BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki
BK.8 Strmi travniki
BK.9 Grbinasti travniki
BK.10 Ohranjanje mejic
BK.11 Obvladovanje IT rastlinskih vrst
BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi
BK.13 Planinska paša
BK.14 Lokalne pasme
BK.15 Lokalne sorte
BK.16 Habitati ptic vlažnih ekst. travnikov
BK.17 Ohranjanje suhih travišč

32 operacij

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačil (KOPOP)



KOPOP – predlogi sprememb
Analiza krme in računanje krmnih obrokov (PS.1, PS.2, PS.3)
• Število GVŽ, vključenih v posamezno operacijo v letu vstopa, se v času trajanja obveznosti ne sme povečati, 

lahko pa se zmanjša, vendar ne sme biti manjše od:
− 10 molznic ali 10 pitancev pri operaciji PS.1 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje goved;
− 10 GVŽ pri operaciji PS.2 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri prašičih pitancih;
− 2 GVŽ pri operaciji PS.3 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje ovc in koz.

Precizno gnojenje in škropljenje (NV.11)
• Izdelava gnojilnega oz. škropilnega načrta, iz katerega je razvidno zmanjšanje porabe gnojil oz. FFS zaradi 

izvajanja te operacije.

Visokodebelni travniški sadovnjaki (BK.7)
• Uporaba insekticidov je dovoljena največ dvakrat letno.

Strmi travniki (BK.8), Grbinasti travniki (BK.9)
• Letni vnos dušika iz organskih gnojil ne sme preseči 40 kg na ha.

Preglednica: Letni vnos dušika iz mineralnih in živinskih gnojil
• Dodan stolpec za vnos dušika iz živinskih gnojil (vrednosti so enake vrednostim za mineralna in živinska gnojila 

skupaj, ne presegajo pa 170 kg dušika/ha).



Kmetijska rastlina Skupni dušik 
(standard) 

Skupni dušik 
(nadstandard)* 

Dušik iz živinskih 
gnojil** 

Krma s trajnih travnikov in pašnikov    
     2-kosni travnik 170 115 115 
     3-kosni travnik 240 165 165 
     4-kosni travnik 320 220 170 
     Pašno-košna raba 240 165 165 
Detelje in deteljne mešanice 80 55 55 
Deteljno travne mešanice 240 165 165 
Trave, travne mešanice in travno deteljne 
mešanice 320 220 170 

Koruza za zrnje/silažo 270 185 170 
Krompir 240 165 165 
Pšenica 240 165 165 
Ječmen 180 125 125 
Tritikala 180 125 125 
Oves, rž, druga žita 120 80 80 
Oljna ogrščica 200 140 140 
Druge oljnice 80 55 55 
Hmelj 270 185 170 
Soja 80 55 55 
Sončnice 150 105 105 
Krmne korenovke 200 140 140 
Drugi enoletni posevki 200 140 140 
Zelenjadnice    
     Plodovke 250 175 170 
     Korenovke in gomoljnice 170 115 115 
     Solatnice 150 105 105 
     Kapusnice 300 210 170 
     Čebulnice 120 80 80 
     Por 250 175 170 
     Stročnice 60 40 40 
Sadne rastline    
     Sadno drevje 150 105 105 
     Oljke 150 105 105 
     Jagodičevje 80 55 55 
Vinska trta 100 70 70 
* Če se pričakuje večji pridelek od navedenega iz preglednice 4 Priloge 1 iz Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, z vsemi spremembani), se odmerki dušika 
lahko povečajo skladno s potrebami rastlin po dušiku, pri čemer mora imeti kmetijsko gospodarstvo obvezno 
izdelan gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje z dušikom mora vsebovati izračun potreb po gnojenju z dušikom 
glede na večji pričakovani pridelek in načrt gnojenja, ki mora vsebovati čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje 
dušik. 
** Če se gnoji le z živinskimi gnojili, količina dušika ne sme preseči 170 kg/ha letno. 

Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (kg/ha)



Intervencija KOPOP - Podnebne spremembe (SC 4) plačilo na GVŽ ocena vključenosti
2027 (GVŽ)

vrednost 2027 PRP 14-20 ali PRP 
07-13

PS.1 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno 
krmljenje goved

36 27.000 969.570 /

PS.2 Krmljenje z zmanjšano količino dušika pri 
prašičih pitancih

22 13.000 286.520 /

PS.3 Izboljšanje kakovosti krme in načrtno 
krmljenje ovc in koz

50 500 25.040 /

Najvišji letni zneski plačil:
• njive: 600 EUR/ha
• trajni nasadi: 900 EUR/ha
• trajno travinje in mejice: 450 EUR/ha
• živali: 200 EUR/GVŽ

Izjema so operacije Steljniki, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – rezultatski del 
in Ohranjanje suhih travišč, pri katerih plačilo presega 450 EUR/ha letno.



Intervencija KOPOP – Naravni viri (SC 5) plačilo na 
ha

ocena vključenosti
2027 (ha)

vrednost 2027 PRP 14-20 ali PRP 07-
13

NV.1 Vodni viri 340 28.000 9.526.720 234
NV.2 Ohranjanje kolobarja

- stopnja I 84 31.000 2.616.400 115
- stopnja II 108 7.500 810.000 /
- stopnja III 134 5.000 672.000 141

NV.3 Integrirana pridelava poljščin 171 24.000 4.104.000 197
NV.4 Integrirana pridelava zelenjave

- na prostem 258 1.000 257.500 185
- v zavarovanih prostorih 258 200 51.500 185

NV.5 Integrirana pridelava hmelja 326 1.400 455.700 197
NV.6 Integrirana pridelava sadja in oljk 450 3.000 1.350.000 337
NV.7 Integrirana pridelava grozdja 450 7.000 3.150.000 382
NV.8 Uporaba biotehniških metod

- intenzivni sadovnjaki in oljčniki 110 3.000 330.075 325
- vinogradi 110 6.600 726.165 143

NV.9 Opustitev uporabe herbicidov v vinogradih
- nagib do 25 % 284 1.200 341.280 163
- nagib nad 25 % 284 150 42.660 227

NV.10 Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih
- nagib do 25 % 120 5.000 598.590 192
- nagib nad 25 % 120 500 59.859 271

NV.11 Precizno gnojenje in škropljenje 183 3.000 547.500 /
NV.12 Senena prireja 99 1.000 98.910 /



Intervencija KOPOP - Biotska raznovrstnost in krajina (SC 6) plačilo na 
EM

ocena vključenosti
2027, ha, m GVŽ

vrednost 2027 PRP 14-20 ali PRP 
07-13

BK.1 Posebni traviščni habitati
- stopnja I 313 10.000 3.129.000 271
- stopnja II 362 600 217.218 339

BK.2 Traviščni habitati metuljev
- stopnja I 394 600 236.520 338
- stopnja II 422 100 42.206 392

BK.3 Steljniki
- stopnja I 476 35 16.660 330
- stopnja II 526 20 10.520 /

BK.4 Mokrotni traviščni habitati
- stopnja I 321 400 128.320 314
- stopnja II 372 100 37.200 382

BK.5 Ohranjanje mokrišč in barij 338 200 67.520 /
BK.6 Suhi kraški travniki in pašniki 249 1.200 298.800 191
BK.7 Visokodebelni travniški sadovnjaki 192 1.000 192.000 204
BK.8 Strmi travniki 245 600 147.276 218
BK.9 Grbinasti travniki 276 300 82.806 144
BK.10 Ohranjanje mejic 2 220.000 440.000 2
BK.11 Obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 220 2.200 484.000 /



Intervencija KOPOP – Biotska raznovrstnost in krajina (SC 6) plačilo na 
EM

ocena
vključenosti
2027, ha, m GVŽ

vrednost 2027 PRP 14-20 ali 
PRP 07-13

BK.12 Sobivanje z velikimi zvermi
- ograje/mreže 119 1.500 177.960 120
- pastir 269 350 94.220 113
- pastirski psi 86 1.000 85.600 108

BK.13 Planinska paša
- čredinke 113 1.000 113.400 64
- pastir 270 5.000 1.350.000 113

BK.14 Lokalne pasme
- avtohtone 150 6.000 900.192 194
- tradicionalne 113 2.000 225.048 116

BK.15 Lokalne sorte
- avtohtone 182 11.000 1.997.600 136
- tradicionalne 136 6.000 817.200 136

BK.16 Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov
- upravljavski del

- stopnja I: košnja od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu 350 850 297.492 350
- stopnja I: košnja od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega

rešilnega otoka
387 250 96.648 387

- stopnja II: košnja od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu
+ nepokošen pas

395 400 158.196 395

- stopnja II: košnja od zunanje strani travnika navznoter s puščanjem nepokošenega 
rešilnega otoka + nepokošen pas

432 100 43.209 432

- rezultatski del (* povprečna vrednost) *500 800 400.000 151 do 661
BK.17 Ohranjanje suhih travišč 460 600 276.000 /



Upravičenci Nosilec kmetijskega gospodarstva

Opis intervencije
Namen intervencije Ekološko kmetovanje, je spodbujati kmetijska gospodarstva za izvajanje naravi 
prijaznega načina kmetovanja, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju 
virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in k varovanju okolja nasploh.

Oblika in stopnja
podpore Podpora se namenja za izvajanje kmetijskih praks, ki:

• presegajo zadevne predpisane zahteve ravnanja ter standarde za dobre kmetijske in okoljske pogoje, 
določene v skladu z oddelkom 2 poglavja I Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;

• presegajo zadevne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali 
kot tudi druge ustrezne obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom Unije;

• presegajo pogoje, določene za vzdrževanje kmetijske površine v skladu s točko (a) prvega odstavka 4. 
člena Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih;

• se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu z 31. členom Uredbe (EU) 
2021/2115 o strateških načrtih.

Podprta bodo tista kmetijska gospodarstva, ki bodo izpolnjevala predpisane pogoje in zahteve

IRP19 - EKOLOŠKO KMETOVANJE Razpoložljiva sredstva:
93.500.000 €

SC 5



- plačilo znaša 70% izračunane kalkulacije
- plačilo na ha/leto
- pri čebelarstvu pavšal na čebelarja (ne več na čebeljo družino)
- najvišji letni zneski  plačil:
 njive 800 EUR/ha
 trajni nasadi, vrtnine, semenarstvo 1.200 EUR/ha
 trajno travinje 500 EUR/ha

EKOLOŠKO KMETOVANJE



Izvajanje ekološkega kmetovanja Preusmeritev v ekološko kmetovanje

Vrsta rabe Površine 2027 v ha Plačilo v EUR / ha
PRP 2014-2020 v 

EUR/ha 
Površine 2027 v 

ha Plačilo v EUR/ha
PRP 2014-2020 v 

EUR/ha 

Trajno travinje - skupaj v ha 51.000 13.300
Trajno travinje - od 0,3 do 0,5 GVŽ 7.140 58 156 3.458 106 312

Trajno travinje - od 0,51 do 1,0 GVŽ 30.600 117 156 6.118 205 312

Trajno travinje - od 1 do 1,5 GVŽ 8.670 208 156 2.394 355 312
Trajno travinje - nad 1,5 GVŽ 4.590 291 156 1.330 498 312

Njive  v ha 7.476 607 326 2.510 800 378
TSA v ha 1.500 258 189 250 320 291
ISA v ha 1.796 885 677 470 1.200 900
Vinogradi v ha 1.200 888 693 1.200 1.200 900
Vrtnine na prostem v ha 490 1.021 600 230 1.200 600
Vrtnine v zavarovanih prostorih 6 1.131 600 7 1.200 600
Hmeljišča v ha 2 796 900 30 1.200 900
Semenarstvo v ha 65 785 600 4 1.200 800
Drevesnice v ha 4 1.200 900 5 1.200 900
Skupaj površine 63.539 18.006

EKOLOŠKO KMETOVANJE



plačilo EK na 
čebelarja  v EUR

plačilo PEK na 
čebelarja  v EUR

čebelje družine od 1 do 50 809 1.164

čebelje družine od 51 do 100 2.443 3.516

čebelje družine od 101 do 150 4.062 5.844
čebelje družine od 151 do 200 5.680 8.172

čebelje družine od 201 do 250 7.298 10.501
čebelje družine od 251 do 300 8.916 12.829
čebelje družine nad 301 9.741 14.017

Ni več plačila na čebeljo 
družino!

Plačilo je pavšal na 
čebelarja oz. KMG po 

razredih glede na 
število čebeljih družin!

EKOLOŠKO ČEBELARSTVO



Upravičenci Upravičenci:
• Nosilec kmetijskega gospodarstva
• Lastnik kmetijskega zemljišča
• Upravljavec kmetijskega zemljišča

Opis
intervencije

Intervencija Plačila Natura 2000 zagotavlja upravičencem nadomestilo za slabosti, povezane z izvajanjem 
omrežja Natura 2000. 
Podpore v okviru intervencije Plačila Natura 2000 nadomestijo upravičencem vse dodatne stroške, izpad 
dohodka in transakcijske stroške, ki so na zadevnem območju vezani na slabosti, značilne za posamezno 
območje.
Intervencija Plačila Natura 2000 se bo izvajala na naslednjih območjih Natura 2000:
• Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka;
• Planinsko polje – cona travniške morske čebulice;
• Goričko – traviščni habitatni tipi iz Načrta upravljanja;
• mokrotni travniki na območjih: Bled – Podhom, Bloščica, Bohinjska Bistrica in Jereka, Črna dolina pri 

Grosuplju, Dolenja vas pri Ribnici, Huda Luknja, Kobariško Blato, Kromsko hribovje – Menišija, Lahinja, 
Mišja dolina, Notranjski trikotnik, Radensko polje – Viršnica, Rašica, Razbor, Ribniška dolina, Šmarna Gora, 
Trnovski gozd – Nanos, Vzhodni Kozjak, Zelenci in Žejna dolina.

Prepoved uporabe FFS
Oblika in 
stopnja
podpore

Podpora za intervencijo Natura 2000 plačila je letna in krije dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi izvajanja
zahtev, ki izhajajo iz direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po
modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske površine, trajne nasade, trajno travinje, mejice in živali.

IRP20 - PLAČILA NATURA2000 Razpoložljiva sredstva:
2.400.000 €

SC 6



Upravičenci
Nosilec kmetijskega gospodarstva, skupina nosilcev kmetijskih gospodarstev, drugi
upravljavci zemljišč.

Opis intervencije Intervencija Biotično varstvo rastlin je namenjena zmanjšani uporabi kemičnih
fitofarmacevtskih sredstev in s spodbujanjem nadstandardnih praks varstva rastlin pred
škodljivimi organizmi prispeva k varovanju vodnih virov in tal.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora za intervencijo Biotično varstvo rastlin je letna in krije dodatne stroške in izgubo 
dohodka zaradi prevzete obveznosti. Podpora znaša 100 % višine podpore, izračunane po 
modelni kalkulaciji, dodeli pa se za njivske površine, zaščitene prostore in trajne nasade. 
Plačilo se dodeli na hektar.
V izračunu so lahko upoštevani tudi poslovni stroški v višini do 25 % za posameznega 
upravičenca in do 35 % za skupino upravičencev.

IRP27 - BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN Razpoložljiva sredstva:
8.000.000 €

SC 5, 
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NATURA 2000, BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN

Biotično varstvo rastlin
višina plačila ocenjena površina 

2027
skupaj vrednost 

2027
Poljedelstvo 176,00 1.950 343.200
Hmelj 487,20 350 170.520
Vrtnarstvo na prostem 612,80 400 245.120
Vrtnarstvo v zavarovanem prostoru 1.857,60 45 83.592
Sadjarstvo in oljkarstvo 458,40 1.000 458.400
Vinogradništvo 209,60 3.000 628.800

NATURA 2000
višina plačila ocenjena površina skupaj vrednost

Ljubljansko barje 663,00 350 232.050
Planinsko polje 389,33 80 31.146
Goričko 390,12 320 124.838
Mokrotni travniki 366,00 450 164.700



Podintervencija DŽ – prašiči

Plemenske svinje in plemenske mladice: 
• dodatna ponudba strukturne voluminozne krme – dodajanje slame ali mrve po volji (ad libitum) – plačilo 69,75 

EUR/GVŽ,
• 15 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito 

rejnih živali – plačilo 121,06 EUR/GVŽ,
• skupinska reja z izpustom – plačilo 41,06 EUR/GVŽ.

Tekači in pitanci:
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, da se živalim omogoči zadovoljevanje njihovih 

naravnih potreb – tekačem in pitancem je treba zagotoviti vsaj en optimelen material po volji (ad libitum) – plačilo 
21,47 EUR/GVŽ,  

• 15 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih (40% površine boksa morajo biti polna tla) od 
površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali – plačilo 75,66 EUR/GVŽ,

• 20 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito 
rejnih živali – plačilo 65,44 EUR/GVŽ,

Pitanci:
• skupinska reja z izpustom – plačilo 41,06 EUR/GVŽ.

Nadaljevanje s podporo za 10 % večjo talno 
površino za Komisijo ni sprejemljivo!



Podintervencija DŽ – perutnina
Kokoši nesnice:
• gostota naseljenosti ne sme preseči 7 kokoši nesnic na m2 uporabne površine za nesnice – plačilo 239,00 

EUR/GVŽ.
• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo kokošim možnost izražanja 

za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala iz žične mreže (žične košare, valji...) ali 
drugega perforiranega materiala (mrežaste vreče...) v katero je natlačena slama ali mrva, položena na tla ali 
v visečem položaju ali kljuvalni kamni, in sicer najmanj 1 igralo ali 1 kljuvalni kamen na 500 živali, položena 
na tla ali v visečem položaju – plačilo 117,92 EUR/GVŽ.

Pitovni piščanci: 
• gostota naselitve je največ 30 kg/m2 uporabne površine za piščance, to je piščancem neomejeno dostopna 

talna površina z nastiljem, pri čemer se podesti in pohodne površine pod podesti prištevajo k neto tlorisni 
površini vzrejnega prostora (v vsakem trenutku reje) – plačilo 44,14 EUR/GVŽ, 

• obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom oziroma predmeti, ki predstavljajo piščancem možnost 
izražanja za njih značilnih oblik obnašanja. V ta namen se dodajajo igrala iz žične mreže (žične košare, valji...) 
ali drugega perforiranega materiala (mrežaste vreče...) v katero je natlačena slama ali mrva, položena na tla 
ali v visečem položaju, in sicer najmanj 1 igralo na 1.500 živali, položeno na tla ali v visečem položaju –
plačilo 31,29 EUR/GVŽ. 

Začetek izvajanja v letu 2024 !



Podintervencija DŽ – govedo 
Paša:
• govedo se mora pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
• govedo lahko prenočuje v hlevu,
• krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med obema molžama,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
• voditi je potrebno dnevnik paše.
Plačilo za pašo zanaša 52,90 EUR/GVŽ (85 % od izračunane višine plačila, ki znaša 62,23 EUR/GVŽ)!

Izpust:
• govedu mora biti zagotovljen dostop do izpusta. Živali morajo biti v izpustu najmanj po 2 uri na dan – plačilo 41,60

EUR/GVŽ. Izpust lahko uveljavljajo le upravičenci, ki ne morejo izvajati paše goveda!

Vzreja telet:
• teletom v skupinskih boksih mora biti zagotovljena najmanj naslednja neovirana talna površina:

– teleta do treh mesecev starosti vsaj 2 m2 na žival,
– teleta starejša od treh mesecev vsaj 2,5 m2 na žival.

Tla morajo biti polna (ne rešetkasta) vsaj na 2/3 talne površine boksa. Tla morajo biti nastlana. Kot ustrezen nastil se šteje
slama, seno, lesni sekanci, lesni oblanci in žagovina – plačilo 60,71 EUR/GVŽ.

Izkoreninjenje goveje virusne diareje ( BVD):
• zagotavljanje statusa rej prostih BVD v skladu s Pravilnikom o statusu črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, 

št. 92/22). Plačilo za pridobitev statusa 8,26 EUR/GVŽ, za vzdrževanje statusa 4,13 EUR/GVŽ.



Podintervencija DŽ – drobnica 
Paša drobnice (obvezna zahteva):
• drobnica se mora pasti najmanj 210 dni, oziroma 180 dni na območjih s krajšo vegetacijsko dobo, v obdobju od 15. marca 

do 30. novembra,
• drobnica lahko prenočuje v hlevu,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše,
• voditi je potrebno dnevnik paše.
Plačilo za pašo drobnice znaša 50,67 EUR/GVŽ

Hlevska reja drobnice (izbirna zahteva):
• ovcam in kozam v skupinskih boksih mora biti zagotovljeno najmanj 1,5 m2 neovirane talne površine na ovco oziroma 

kozo, jagnjetom in kozličkom pa najmanj 0,35 m2 neovirane talne površine na jagnje oziroma kozlička – plačilo 10,45 
EUR/GVŽ na mesec (za čas bivanja v hlevu).

Izpust (izbirna zahteva):
• v času bivanja v hlevu mora biti drobnici zagotovljen dostop do izpusta. Živali morajo biti v izpustu najmanj po 2 uri na 

dan. Površina izpusta mora obsegati najmanj 2,5 m2 na ovco oziroma kozo in najmanj 0,5 m2 na jagnje oziroma kozlička 
plačilo - plačilo 3,42 EUR/GVŽ na mesec (za čas bivanja v hlevu).



Podintervencija DŽ – konji 
Podpora se dodeli za vse kategorije registriranih čistopasemskih konj, ki potencialno vstopajo v prehransko 
verigo. Reja privezanih konj ni dovoljena, razen v času krmljenja.

Paša konj in celoletni izpust:
• konji se morajo pasti najmanj 120 dni v letu v obdobju od 1. aprila do 15. novembra,
• zatiranje zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, spomladi pred začetkom paše in jeseni po 

zaključku paše,
• konji lahko prenočujejo v hlevu,
• voditi je potrebno dnevnik paše.
V času izven pašnega obdobja je treba konjem zagotoviti celoletni izpust:
• mlade živali v starosti od 6 mesecev do treh let morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje 

najmanj 2 živali; velikost izpusta mora biti 50 m2 na posamezno žival,
• odrasli konji, starejši od treh let in plemenske kobile morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan v čredi, ki šteje 

najmanj 2 živali; velikost izpusta mora biti najmanj 50 m2 na posameznega konja, 
• plemenski žrebci morajo biti v izpustu vsaj 2 uri na dan; velikost izpusta mora biti najmanj 200 m2.

Plačilo za pašo in izpust zanaša 48,16 EUR/GVŽ



DOBROBIT ŽIVALI
Podintervencija Znesek na GVŽ 

(€/GVŽ)
PRP 2014-2020 ukrep 
DŽ (€/GVŽ)

Načrtovano število 
GVŽ/leto

Znesek (€/leto)

PRAŠIČI
Plemenske svinje in mladice - voluminozna krma 69,75 48,30 3.000,00 209.250,00
Plemenske svinje in mladice - 15 % večja talna površina 121,06 129,62 4.500,00 544.770,00
Plemenske svinje in mladice - izpust 41,06 61,77 2.000,00 82.120,00
Tekači in pitanci - material za zaposlitev 21,47 16.000,00 343.520,00
Tekači in pitanci - 15 % večja talna površina, polna tla 75,66 36,70 21.600,00 1.634.256,00
Tekači in pitanci - 20 % večja talna površina 65,44 5.400,00 353.376,00
Pitanci - izpust 41,06 33,83 2.300,00 94.438,00
PERUTNINA
Kokoši nesnice - manjša gostota naselitve 239,00 800,00 191.200,00
Kokoši nesnice - material za zaposlitev 117,92 800,00 94.336,00
Pitovni piščanci - manjša gostota naselitve 44,14 2.400,00 105.936,00
Pitovni piščanci - material za zaposlitev 31,29 2.400,00 75.096,00
GOVEDO
Paša 52,90 53,40 100.000,00 5.290.000,00
Izpust 41,06 10.000,00 410.600,00
Vzreja telet 60,71 500,00 30.355,00
Izkoreninjenje BVD - pridobitev statusa 8,26 1.000,00 8.260,00
Izkoreninjenje BVD - vzdrževanje statusa 4,16 1.000,00 4.160,00
DROBNICA
Paša 50,67 27,60 5.000,00 253.350,00
Hlevska reja 52,25 2.300,00 120.175,00
Izpust 17,10 2.300,00 39.330,00
KONJI
Paša in celoletni izpust 48,16 4.100,00 197.456,00
SKUPAJ 10.081.984,00



Upravičenci Mladi kmet star od 18 do vključno 40 let, ki je vodja kmetijskega gospodarstva in 
ima ustrezno znanje in usposobljenost (mladi kmet – fizična oseba, s.p., družba z 
enim družbenikom).

Opis intervencije Namen intervencije je z dodeljevanjem podpor mladim kmetom pospešiti 
pomladitev generacije vodij kmetijskih gospodarstev.
Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev,
izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev/ohranitev
delovnega mesta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči 
mladim kmetom, ki so največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis postali nosilci 
in lastniki kmetijskega gospodarstva. Podpora je sestavljena iz pavšalov, ki se 
seštevajo: osnovna podpora, dodatek na izobrazbo, dodatek na vodenje 
knjigovodstva, dodatek za naložbe in vključenost v PIZ, dodatek na ekološko 
kmetovanje.

IRP24 - PODPORA ZA VZPOSTAVITEV GOSPODARSTEV 
MLADIH KMETOV

Razpoložljiva sredstva:
47.290.760 €MLADI KMETJE

SC 7



Upravičenci Podprte sheme kakovosti: ZGO, ZOP, ZTP, EKO, IK.

 pravna oseba, ki je pridobila certifikat iz podprtih shem kakovosti za vsaj dva KMG,
 samostojno KMG, ki je pridobilo certifikat iz podprtih shem kakovosti.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 Upravičenec mora imeti veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti.
 KMG, mora biti na novo vključen v izvajanje upravičene sheme kakovosti. Kot nova

vključitev se šteje, da KMG vstopi v shemo kakovosti v letu objave javnega razpisa
oziroma v letu pred objavo javnega razpisa.

 Upravičenec oz. član skupine mora sodelovati v shemi kakovosti, še vsaj naslednja 4
koledarska leta po izdaji odločbe o pravici do sredstev.

Oblika in stopnja
podpore

 Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila, po novem ni več zahtevkov za izplačilo
sredstev, vsa izplačila predvidena že ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.

 Višina pavšalnega plačila po posameznih upravičenih shemah kakovosti oziroma
proizvodih iz upravičenih shem kakovosti znaša 100% izračunane vrednosti pavšalnega
plačila po modelni kalkulaciji.

 Podpora je enaka seštevku pavšalnih zneskov za stroške nastale v letu oddaje vloge na
javni razpis in še naslednja štiri koledarska leta sodelovanja v shemi kakovosti.

IRP11 - PODPORA ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH 
KAKOVOSTI

Razpoložljiva sredstva:
1.429.320 €

SODELOVANJE
SC 3



Upravičenci  skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalnih pravilnikov,
 skupine izvajalcev za izvajanje sheme kakovosti EKO.
V okviru intervencije upravičene skupine proizvajalcev, ki vsaj povezujejo vsaj 2 subjekta, vključena v naslednje sheme
kakovosti: ZGO, ZTP, ZOP, gorski proizvod, EKO in IK.

Pogoji za pridobitev 
podpore

 Izdelan načrt dejavnosti informiranja in promocije, ki vsebuje vizijo oglaševanja in informiranja ter opisan načrt promocijskih
aktivnosti, ki jih upravičenec namerava izvesti s pridobljeno podporo.

 Gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec na novo začel izvajati aktivnosti informiranja in promocije
proizvodov iz upravičenih shem kakovosti.

 Najkasneje do preteka 3 koledarskih let, ki sledijo oddaji vloge na JR izvesti vse aktivnosti, navedene v načrtu dejavnosti
informiranja in promocije.

 Upravičenec mora biti neprekinjeno priznan za isto shemo kakovosti oziroma iste proizvode, kot je bil priznan ob vložitvi
vloge na JR ves čas trajanja obveznosti in še tri koledarska leta od dneva zadnjega izplačila sredstev.

 Na notranjem trgu EU mora izvajati skupno promocijo in dejavnosti informiranja potrošnikov.
 Aktivnosti iz načrta dejavnosti informiranja in promocije se morajo izvajati na način, da se na materialih namenjenih za

informiranje in promocijo v ospredju pojavi ime proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, naziv sheme kakovosti in
zaščitni znak oz. simbol kakovosti proizvoda.

Oblika in stopnja
podpore

 Podpora za izvajanje dejavnostmi promocije in informiranja se dodeli v obliki nepovratnih sredstev za dejansko nastale
stroške povezane z dejavnostmi promocije in informiranja potrošnikov. Za določene stroške (priprava načrta promocije,
stroški dela, kilometrina…) se predvideva tudi uporaba poenostavljenih oblik stroškov.

 Stopnja javne podpore znaša 70 % upravičenih dejanskih stroškov.
 Najvišji znesek javne podpore je 200.000 EUR. V primeru, da upravičenec združuje proizvajalce iz več shem kakovosti

oziroma iz več proizvodov iz shem kakovosti se za vsak nadaljnji proizvod najvišji znesek javne podpore poveča za 10%.
 Upravičeni so stroški nastali po oddaji vloge na javni razpis in še naslednja 3 koledarska leta.

IRP39 - Dejavnosti informiranja in promocija proizvodov iz shem kakovosti Razpoložljiva sredstva:
2.600.000 €

SC 3



Upravičenci Vodilni partner pogodbenega partnerstva, ki je pravna oseba, ki ima sedež na geografsko zaokroženem območju.
Podpora je namenjena kritju stroškov, povezanih z vzpostavitvijo partnerstva, njegovemu upravljanju ter izvajanju načrta razvoja določenega geografsko
zaokroženega območja.

Pogoji za 
pridobitev 
podpore

 izdelan načrta razvoja geografsko zaokroženega območja, z vsemi obveznimi sestavinami (analiza stanja in potreb, opredelitev in utemeljitev 
geografsko zaokroženega območja, seznam partnerjev projekta, vizija sklenjenega partnerstva, izbor razvojnih ciljev in načrtovane aktivnosti, predvidena 
sredstva za izvedbo aktivnosti, časovnica izvajanja aktivnosti, itd). 

 Sklenjeno pogodbeno partnerstvo, ki ga sestavljajo:
• najmanj 50 kmetijskih gospodarstev z  geografsko zaokroženega območja, 
• najmanj 5 deležnikov z geografsko zaokroženega območja s področja HORECA (hoteli, restavracije, catering) javnih zavodov in trgovine.

 Določitev geografsko zaokroženega območja, ki predstavlja območje dveh ali več soležnih občin na območju RS.
 gre za novo obliko sodelovanja, oziroma je upravičenec aktivnosti, določene v načrtu razvoja geografsko zaokroženega območja začel opravljati na novo;
 upravičenec mora v zastavljenih rokih izvesti aktivnosti iz načrta razvoja geografsko zaokroženega območja in letno poročati o izvedenih aktivnostih na 

podlagi kazalnikov za spremljanje procesa;
 do konca obdobja upravičenosti do podpore je potrebno povečati število parterjev za vsaj 50 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis;
 do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo člani pogodbenega partnerstva pridobiti pravico o uporabi kolektivne znamke, registrirane na 

podlagi nacionalne ali EU zakonodaje, oziroma biti vključeni v izvajanje ene od shem kakovosti, vzpostavljene na podlagi evropske zakonodaje (EKO, 
ZTP, ZGO, ZOP) 

 do konca obdobja upravičenosti do podpore morajo biti med člani iz pogodbenega partnerstva sklenjene pogodbe o odkupu proizvodov oziroma 
pogodbe za izvedbo storitev.

Oblika in 
stopnja
podpore

Višina podpore na upravičenca: največ 460.000 EUR nepovratnih sredstev v petletnem obdobju upravičenosti do podpore.

Predmet in višina podpore
1. Pripravljalne aktivnosti in priprava načrta razvoja geografsko zaokroženega območja: pavšalni znesek v višini 20.000 EUR. 

2. Stopnja podpore za stroške dela za namen upravljanja partnerstva in izvajanja načrta razvoja geografsko zaokroženega območja znaša 80 % upravičenih 
stroškov. Stopnja podpore se poveča za:

10%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 10% do 20% vseh v partnerstvo vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo 
vključeno za od 50% do 100 % več vseh kmetijskih gospodarstev , kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva, 

20%, če EKO kmetijska gospodarstva predstavljajo najmanj 20% vseh v partnerstvo vključenih kmetijskih gospodarstev, oziroma če je v partnerstvo vključeno za 
najmanj 100% več vseh kmetijskih gospodarstev, kot so minimalne zahteve za oblikovanje partnerstva. 

3.  do 65% za naložbe za namen trženja ali za potrebe razvoja geografsko zaokroženega območja (embalaža, pakiranje, hladilnice, dostavna vozila, IKT oprema).

IRP12 - REGIJSKI PRISTOP POVEZOVANJA LOKALNIH 
PROIZVODOV S POUDARKOM NA EKOLOŠKIH PROIZVODIH

Razpoložljiva sredstva:
2.300.000 €

SC 3



Intervencija vsebuje 2 podintervenciji: 

• 1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik 
sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

• 2. podintervencija: Medpanožne organizacije

IRP10 - SPODBUJANJE KOLEKTIVNIH OBLIK SODELOVANJA V 
KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU Razpoložljiva sredstva:

6.499.500 €

SC 3



Upravičenci • skupine proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• organizacije proizvajalcev za skupno trženje, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje,
• skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, priznane na podlagi nacionalne in evropske zakonodaje in,
• skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848

Opis intervencije Podintervencija Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in
gozdarskem sektorju je namenjena podpori za ustanovitev in začetno delovanje skupin proizvajalcev in organizacij
proizvajalcev za skupno trženje na področju kmetijstva in gozdarstva, podpori za ustanovitev in začetno delovanje
skupin za izvajanje shem kakovosti in skupin izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848.

Oblika in stopnja
podpore

Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju se
dodeli kot nepovratna sredstva, v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača v letnih obrokih za največ prvih pet
zaporednih let po datumu priznanja. Najvišja stopnja podpore znaša 10 % vrednosti tržne proizvodnje in se
postopno znižuje in sicer:
– 10 % deleža tržne proizvodnje za koledarsko leto priznanja,
– 9 % deleža tržne proizvodnje za prvo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 8 % deleža tržne proizvodnje za drugo koledarsko leto po koledarskem letu priznanja,
– 7 % deleža tržne proizvodnje za tretje koledarsko leto po koledarskem letu priznanja in
– 6 % deleža tržne proizvodnje za četrto koledarsko leto po koledarskem letu priznanja.

Najvišji letni znesek javne podpore je:
– 25.000 EUR za skupine proizvajalcev in skupine izvajalcev iz 36. člena uredbe EU 2018/848,
– 50.000 EUR za organizacije proizvajalcev

1. podintervencija: Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih 
oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju



2. podintervencija: Medpanožno sodelovanje

Upravičenci Medpanožne organizacije, priznane na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter na podlagi nacionalnega 
pravilnika o priznanju medpanožnih organizacij. 

Upravičeneci do podpore so subjekti, ki povezujejo predstavnike gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
proizvodnjo in vsaj eno od naslednjih faz dobavne verige: predelavo proizvodov iz enega ali več sektorjev 
ali trgovino z njimi, vključno z njihovo distribucijo ter predstavljajo pomemben delež v kmetijskem 
sektorju.

Opis intervencije Podpira se medpanožno sodelovanje, s katerim bomo spodbujali vertikalno povezovanje v verigi. Z
ustanovitvijo medpanožnih organizacij želimo zgraditi trdne verige vrednosti, ki gradijo na pogodbenih in
lastniških odnosih. Medpanožne organizacije služijo kot platforma za dialog, spodbujanje dobrih praks in
preglednosti trga. Medpanožne organizacije želimo vzpostaviti predvsem v sektorjih, kjer je vertikalna
povezanost šibka. Cilj podintervencije je predvsem izboljšanje položaja pridelovalcev, ki so prvi člen v
verigi vrednosti, saj medpanožne organizacije služijo kot platforma za dialog, spodbujanje marketinškega
usklajevanja, izpopolnjevanje znanja ter raziskovanje marketinških potencialov

Oblika in stopnja
podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja javne podpore znaša 70 % 
upravičenih stroškov, ki se navezujejo na izbrani cilj in so potrebni za izvedbo načrta aktivnosti, 
promocije ter sodelovanja. Najvišji znesek javne podpore je 500.000 EUR na medpanožno organizacijo. 
Podpora se izplačuje letno za stroške, nastale v preteklem koledarskem letu in sicer največ 5 let od 
odobritve vloge za podporo. Stroški za namen vzpostavitve medpanožne organizacije niso upravičeni 
stroški. 



Upravičenci
Pogodbeno partnerstvo za izvedbo projekta EIP sestavljajo najmanj trije partnerji, pri čemer sta obvezna 
partnerja kmetijsko gospodarstvo in svetovalec; tretji partner je lahko pravna ali fizična oseba, ki bo s svojim 
znanjem dopolnila izvedbo projekta. 

Opis intervencije
Podpora za projekte EIP ima namen spodbuditi tehnološki razvoj in uvedbo novih rešitev za reševanje 
konkretnih, specifičnih problemov in ciljev na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v skladu s SKP in 
navedenimi specifičnimi cilji iz Strateškega načrta. 

Oblika in stopnja podpore
Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja podpore znaša do 100%, razen za 
naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, kjer znaša stopnja podpore do 65 % upravičenih stroškov 
naložbe. 

IRP 31 - PODPORA ZA PROJEKTE EIP

Razpoložljiva sredstva:
10.200.000 €

HC



Upravičenci Podpora krepitvi zmogljivosti institucij znanja za ustvarjanje in prenos znanja, ki bo podpiralo prehod na 
trajnostne kmetijske sisteme in prakse. Konzorciji povezujejo vse ključne deležnike, delujoče v verigi znanja AKIS 
na posameznem področju oz. sektorju (kmete, vključno z demonstracijskimi in mojstrskimi kmetijami, javne 
raziskovalne in izobraževalne institucije, izvajalce javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvu in varstvu rastlin, 
kmetijske svetovalce, predstavnike organizacij in združenj kmetov ipd.)

Opis intervencije

Podpora ima cilj zagotavljanje razvoja celovite ponudbe znanja (in inovativnih rešitev, pilotnih ukrepov ipd.) v 
pomoč prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno na posameznem področju oz. sektorju, ki 
bo podprto v okviru intervencije.

Oblika in stopnja podpore

Nepovratna podpora. Delna uporaba poenostavljenih oblik stroškov. Stopnja podpore znaša do 100%, razen za
naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, kjer znaša stopnja podpore do 65 % upravičenih stroškov
naložbe, razen za naložbe, ki prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjševanje odvisnosti od kemikalij ali zmanjšanju izgube biotske pestrosti, kjer znaša
stopnja podpore do 80 %.

IRP38 - Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu
kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno

Razpoložljiva sredstva:
12.000.000 €

HC



OKOLJSKO POROČILO ZA 
STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA OBDOBJE 2023 – 2027 
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predstavitev 22. julij 2022



Vsebina okoljskega poročila – ocena vplivov



Omilitveni ukrepi
• Podrobnejša pravila za definicijo aktivnega kmeta je treba oblikovati tako, da ne bodo izključevala kmetov / kmetijskih gospodarstev, ki izkazujejo pomemben prispevek k varovanju okolja in narave.
• Dikcijo: ''Za vsak poseg v okolje, mora biti skladno s predpisom, ki ureja posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, izvedena presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje, če so preseženi pragovi, določeni v prilogi tega predpisa, ki ureja 

posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje'' naj se dopolni z ''Za posege, ki ne dosegajo pragov določenih v predpisu, ki ureja posege v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje je treba izvesti presojo, kot določajo predpisi, ki urejajo 
gradnjo (pridobitev naravovarstvenega soglasja) oz. predpisi, ki urejajo ohranjanje narave (dovoljenje za poseg v naravo).''

DKOP 2: 
• Termin 'obdelava' naj se natančneje definira oziroma se opis dopolni z: ''''Obdelava območja mokrišč in šotišč pomeni košnjo. Kakršnokoli spreminjanje travinja v druge rabe ni dopustno. Košnja travinja na območju mokrišč in šotišč se izvaja vsaj enkrat na tri leta.''
DKOP 4: 
• V sklop izobraževanja kmetijskih svetovalcev naj se vključi predstavitev škode, ki jo lahko povzroči paša in napajanje živine ob vodotokih z napotkom, da svetovalci te informacije prenesejo tudi na kmete, ki pasejo ob vodotokih.
• Zahtevo ''Napajanje živine v vodotokih na za to določenih mestih in na kontroliran način brez pretiranih znakov poškodbe zemljišča'' je potrebno preoblikovati v ''Napajanje živine direktno v vodotokih ni dovoljeno.''
DKOP 5: 
• Za ureditev vertikalnih nasadov v varovanih območjih je treba pridobiti mnenje organizacije, pristojne za varstvo narave.
DKOP 9: 
• Določitev travnikov v okviru DKOP 9 mora temeljiti na dejanskih potrebah, ne ozirajoč se na ocenjeno vrednost 30.000 ha.
INP3 – INP6: 
• Po tri letnem izvajanju ukrepov naj se naredi natančna analiza izvajanja teh ukrepov ter vrednoti njihov učinek na obseg proizvodnje ter vplive na naravo. V kolikor se ugotovijo negativni vplivi je treba nadaljnje izvajanje ukrepov prilagoditi na način, da bodo škodljivi vplivi 

zmanjšani ali pa se intervencije prenehajo izvajati.
SI2: 
• Seznam medovitih rastlin, ki jih bo možno sofinancirati mora biti predhodno presojan z vidika negativnih vplivov na naravo – ITR. 
IRP6, IRP 15: 
• Pri načrtovanju in izvedbi odpiranja gozdov, ki so z vidika gozdarstva pomanjkljivo odprti z gozdnimi cestami in so prikazani na karti Zasnove gozdne infrastrukture v prostorskem delu območnih gozdnogospodarskih načrtov, je obvezno treba spoštovati omejitve, ki izhajajo z vidika 

drugih funkcij gozdov.
• Na območjih z naravovarstvenim statusom naj se tudi pred vzpostavitvijo negrajenih gozdnih vlak, pridobi strokovno mnenje ZRSVN
IRP9: 
• Vzgoja drevesnih vrst v drevesnicah naj bo omejena na seznam drevesnih vrst in umetnih križancev, ki ga določa Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Ur. l. RS, št. 4/10)
IRP 13 (iz OP za Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programom ukrepov za razvoj načrta namakanja, Boson, 2017):
• Izberejo naj se najbolj učinkoviti namakalni sistemi, ki porabijo najmanj vode in imajo najmanjši oziroma celo pozitiven vpliv na kakovost vode.
• Neposredni odvzemi vode iz vodotokov in zajezitve vodotokov niso sprejemljive. Odvzem vode je možen le ob vodnih viških (v času visokih vodostajev voda), ki se nabirajo v manjših vodohranih. Vodohrani morajo biti umeščeni izven strug vodotokov. Vtok iz vodotoka v vodohran 

mora biti izveden na tak način, da odvzem vode iz vodotoka ob nižjih vodostajih ni možen (fiksna višina iztoka, brez možnosti prilagajanja za odvzem vode ob nižjih vodostajih).
• Pri načrtovanju vtoka iz vodotoka je potrebno upoštevati dovoljen oziroma sprejemljiv odvzem vode iz posameznega vodotoka. 
• Akumulacije morajo biti načrtovane tako, da se kakovost vode v vodotoku ne bo poslabšala, da se temperatura vode ne in vodni režim ne bosta toliko spremenila, da bi spremembe vplivale na kvantitativno in/ali kvalitativno sestavo združbe vodnih nevretenčarjev in drugih 

vodnih organizmov. 
• Akumulacije se naj ne načrtujejo z neposrednimi zajezitvami na vodotokih, ampak ob vodotokih, in sicer na tak način, da se polnijo le v času visokih vodostajev (z vodnimi viški). Iztok iz vodotoka v akumulacija mora biti izveden na tak način, da odvzem vode iz vodotoka ob nižjih 

vodostajih ni možen (fiksna višina iztoka, brez možnosti prilagajanja za odvzem vode ob nižjih vodostajih). 
• Vodna akumulacija ne sme predstavljati ekološke pasti za živali; urejena mora biti tako, da je živalim omogočen izhod.
IRP15: 
• Pri sanaciji gozda naj se uporabijo sadike s seznama drevesnih vrst in umetnih križancev, ki ga določa Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS, št. 4/10).
IRP16: 
• Pri izbiri vrst, ki so odporne na podnebne spremembe, je potrebno zagotoviti, da gojene vrste in njihovi paraziti niso invazivni.
IRP18: 
• Izvajanje ciljnih naravovarstvenih operacij KOPOP je treba redno spremljati. Po treh letih naj se opravi podrobnejša analiza vključenih površin in stanje kvalifikacijskih vrst/HT. V kolikor se ukrepi ne bodo izvajali na zadostnih površinah, stanje vrst/HT pa bo slabo je potrebno uvesti 

bolj obvezujoče ukrepe.
IRP19: 
• Kalkulacije plačil naj se oblikujejo tako, da kmete spodbujajo k izvajanju naravovarstveno prilagojenih kmetijskih praks in dosegajo sinergijske učinke z drugimi ukrepi.  
IRP20: 
• Intervencija Natura 2000 plačila se mora začeti izvajati v letu 2023, zato je treba do takrat urediti vse administrativno-pravne podlage, ki bodo zagotovile njeno izvajanje.
• Določitev površin na katerih je potrebno izvajati intervencijo Natura 2000 plačila mora temeljiti na dejanskih potrebah, ne ozirajoč se na ocenjeno vrednost 1.200 ha.
IRP21: 
• Ohranja naj nabor naravovarstvenih intervencij na katere se IRP21 navezuje: HAB, MET, STE, TSA, GRB, VTR, suha travišča. 
IRP22: 
• Pri izvajanju intervencije je treba zagotoviti, da se bo pri vzpostavitvi mejic uporabil sadilni material avtohtonega (slovenskega) izvora, ki ne bo povzročil škode v naravi.
IRP28: 
• Intervencija Dobrobit živali se na območjih, kjer je možno izvajati tudi ciljne naravovarstvene ukrepe (HAB, HABM, VTR, MET, STE, Barja in močvirja, Kraški travniki in pašniki) lahko izvaja samo pod pogojem, da se izvajanje DŽ v celoti prilagodi izvajanju ciljnih naravovarstvenih 

KOPOP intervencij. Pogoj velja za vse površine, ki ležijo na conah potencialnega vpisa, ne glede na to, ali se na površini kateri od zgoraj naštetih KOPOPov izvaja.
IRP31: 
• Pri intervenciji EIP mora biti med tematikami, ki se jih naslavlja tudi področje narave in biotske pestrosti. Vsako področje mora imeti opredeljene prednostno določene teme in prednostno se podprejo projekti, ki te teme obravnavajo. 
IRP32: 
• Pri izvajanju ukrepa Svetovanje in prenos znanja je potrebno zagotoviti  usposabljanja svetovalcev, neposreden prenos strokovnega znanja strokovnjakov s področja naravovarstvene stroke na končne upravičence (kmete), ter zagotoviti ustrezno/zadostno promocijo in 

izobraževanje o ukrepih SN, ki prispevajo k naravovarstvenim ciljem.



Priporočila
• V okviru standarda DKOP 8 se kmete v čim večji možni meri vzpodbuja k ohranjanju teh površin. 
• V okviru standarda DKOP 8 je treba redno spremljati stanje pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst.
SI2:
• Zagotoviti je potrebno monitoring spremljanja divjih opraševalcev. 
IRP2 – IRP5, IRP13 – IRP14, IRP16, SI10: 
• Za komasacije (posledica katerih so agromelioracije ali sprememba kmetijske rabe iz travniške v njivsko ali trajne nasade), agromelioracije, krčenje ali odstranjevanje grmovja, mejic, posameznih dreves ali manjših skupin dreves za potrebe postavitve rastlinjakov 

(in pripadajočih namakalnih sistemov), ki se izvajajo na varovanih območjih je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z veljavno zakonodaja iz. okoljevarstveno soglasje, če poseg spada med posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov 
na okolje oz. predhodni postopek. Slednje je potrebno pridobiti tudi v primeru postavitev objektov za obnovljive vire energije ali za objekte za intenzivno rejo živali.  

IRP6, IRP15:
• Če se gozdne ceste, grajene gozdne vlake ali stalne žičnice načrtujejo na varovanih območjih je za to potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z veljavno zakonodajo.  
IRP7: 
• Vse aktivnosti povezane z urejanjem novih gozdnih prometnic in vlak morajo biti usklajene z veljavnimi GGN.
IRP13 – IRP14: 
• Če območje predvidenega namakalnega sistema leži na varovanih območjih, je skladno z obstoječo zakonodajo potrebno pred pridobitvijo odločbe o uvedbi namakalnega sistema pridobiti naravovarstveno soglasje oziroma okoljevarstveno soglasje, če poseg 

spada med posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje oz. predhodni postopek.
IRP15:
• Praksa, da se v primeru sanacije gozdov po naravnih ujmah sanacijske načrte uskladiti z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, kot to določa četrti odstavek 38. člena Pravilnika o varstvu gozdov (Ur. l. RS, št. 114/09, 31/16, 52/22), naj se ohrani tudi v 

prihodnje. 
• Pri sanacijah gozda po naravnih nesrečah bi bilo smiselno presoditi, ali naj se posamezne prizadete dele gozdnih sestojev / površin pusti nesaniran in se jih prepusti naravni sukcesiji.
IRP25: 
• Če se gradnje ali razširitve hidroelektrarn, postavitev ali povišanje oz. sprememba pregrad ali jezov (primeroma jezovi, zapornice, pragovi), postavitve vetrnic za proizvodnjo električne energije, bioplinarne izvajajo na varovanih območjih je za to potrebno pridobiti 

naravovarstveno soglasje oziroma okoljevarstveno soglasje, če poseg spada med posege v okolje, za katere je trebe izvesti presojo vplivov na okolje oz. predhodni postopek v skladu z veljavno zakonodajo. 
• Usmeritve in priporočila po posameznih intervencijah za doseganje okoljskih ciljev Dobro stanje površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja ter Dobro stanje podzemnih voda:
IRP13 (Izgradnja namakalnih sistemov); načrt naj spodbuja tudi alternativne načine zadrževanja ter rabe vode za namakanje, predvsem zaradi istočasnosti pojava suš in potreb po namakanju KZ. Med alternativne vire lahko uvrstimo npr. način zbiranja vode s 
površinsko nabirko, prehodni zadrževalniki.
DKOP4: Dolžino varovalnega pasu (odmike) je potrebno uskladiti s 14. členom ZV-1, ki določa zunanjo mejo priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča, med drugim tudi zaradi varstva voda ter vodnih in 
obvodnih ekosistemov.
Usmeritve in priporočila po posameznih intervencijah za doseganje okoljskih ciljev Prispevati k prilagajanju na podnebne spremembe in blaženju učinkov podnebnih sprememb:
• IRP28 (Dobrobit živali) in IRP29 (Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali); predlagamo, da se preuči vključitev sistemov hlajenja hlevov oz. senčenja površin za živino, saj raziskave kažejo na

nižje emisije metana ob nižjih temperaturah, kar ima lahko dodaten pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb
Usmeritve in priporočila po posameznih intervencijah za doseganje okoljskih ciljev Ohranjanje in izboljševanje kakovosti zraka:
• IRP29 (Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev s področja dobrobiti rejnih živali); v kolikor intervencija vključuje tudi ureditve za shranjevanje gnoja, ki omogočajo nadstandardno skladiščenje gnoja in s tem nižje emisije 

amonijaka, predlagamo, da se to jasno zapiše, saj to lahko pripomore k zmanjšanju emisij amonijaka zaradi shranjevanja gnoja. S tem intervencija IPR29 naslavlja tudi potrebo P13 Zmanjševanje emisij TPG in amonijaka v kmetijstvu.
Usmeritve in priporočila po posameznih intervencijah za doseganje okoljskih ciljev Zmanjšati vplive prekomerno onesnaženih tal na zdravje ljudi:
• V sklopu intervencije IRP32 naj se na degradiranih območjih (Celjska kotlina, Zgornja Mežiška dolina) izvaja izobraževanje o kmetovanju prilagojenem na prekomerno onesnažena tla. Izobraževanje naj se po potrebi posodablja glede na nova znanstvena dognanja

in potencialno nova območja, ki bodo prepoznana kot degradirana
Usmeritve in priporočila po posameznih intervencijah za doseganje okoljskega cilja Celostno ohranjanje kulturne dediščine ter Ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike:
• INP3, INP4 in INP5; ima potencialno zelo velik vpliv na ohranjanje kulturne krajine. Ohranjanje tradicionalne reje in avtohtonih pasem, izkoriščanje prednost travinja preprečevanje zaraščanje, kar neposredno pozitivno vpliva na ohranjanje kulturne krajine in 

oziroma kulturne dediščine. Tradicionalni način kmetovanja posredno vpliva tudi na ohranjanje običajev oziroma na ohranjaje nesnovne kulturne. Intervencija se izvaja po celotni Sloveniji, vključno z gorskimi območji in izjemnimi krajinami.
• SI7; Izvajanje intervencije se jo prilagodi tipičnemu krajinskemu vzorcu. Na območju izjemnih krajin ter vplivnih območij enot kulturne dediščine izvaja tako, da se prilagodi tipičnemu krajinskemu vzorcu, predvsem pa upošteva velikost in oblika parcel ter 

tehnologija obdelave.
• IRP2, IRP3, IRP4 so naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj ter so priložnosti za spodbujanje ohranjanja in obnovo kulturne dediščine in krajine. Prednostno naj se obravnavajo preko meril za izbor vlog. 
• IRP18, IRP19, INP8, IRP20 in IRP21 podpirajo kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine. Posegi predstavljajo varovanje in obnovo prostora. Imajo pozitivne 

učinke na celostno ohranjanje kulturne dediščine, predvsem na ohranjanje, obnovo kulturne krajine, bistveno pozitivno pripomorejo k ohranjanju podeželja in prepoznavne krajinske slike. Smiselno  naj se uporabljajo na celotnem območju Republike Slovenije, 
predvsem pa na  območjih, kjer stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov ni ugodno.  

• IRP16, SI10 (podintervencija 8); naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih vključuje nakup in postavitev mrež proti toči. Nakup in postavitev mrež proti toči, ki sloni na betonski konstrukciji, lahko negativno vpliva na  kulturno dediščino in 
podobo krajine, zato naj se ne izvaja v neposredni bližini enot kulturne dediščine ter na območjih izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Dopustna je postavitev mreže proti toči (v temni barvi) na leseni konstrukciji, 
saj tako bolje ohranja tradicionalni izgled kulturne krajine. 

• IRP13; Izgradnja namakalnih sistemov so naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki lahko vplivajo na kulturno dediščino in krajino. Zato naj se ne namakalni sistemi, ki lahko negativno vplivajo na arheološka najdiščih ne izvajajo oziroma le po predhodnem 
prejemu soglasja pristojnega organa, drugje pa le, če je posege mogoče prilagoditi kulturni dediščini in krajini.

• IRP26; LEADER lahko bistveno pozitivno vpliva na celostno ohranjanje kulturne dediščine in na krajino predvsem s primernim prenosom znanja ter ustreznimi posegi na področju izgradnje ali nadgradnje infrastrukture manjšega obsega ali obnove objektov ali 
površin. Na območjih s  kulturno dediščino, na območjih varovane kulturne krajine, na območjih izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni naj se varovanja in obnova kulturne dediščine ter krajine obravnava kot eden 
od možnih razvojnih ciljev strategij lokalnega razvoja in/ali kot eno od možnih orodij za doseganje cilja.

• IRP25; ureditve naprav za proizvodnjo električne (npr. sončni paneli) in toplotne energije iz obnovljivih virov naj se ne umeščajo v prostor na objektih (in v njihovi neposredni bližini) kulturne dediščine, na območju izjemnih krajin in krajinskih območij s 
prepoznavnimi značilnostmi. 



Sklepna ugotovitev OP

• okoljsko poročilo prepoznava Strateški načrt kot pomemben dokument, ki zasleduje doseganje vseh ciljev in 
posameznih podciljev vseh strateških dokumentov, s katerimi se vsebinsko povezuje,

• namen omilitvenih ukrepov in usmeritev je izboljšanje posameznih intervencij, kar bo pripomoglo k še večji
trajni rabi naravnih virov,

• Strateški načrt 2023 – 2027 skupne kmetijske politike kot celota bo imel nebistveni vpliv na doseganje
okoljskih ciljev za posamezne sestavine okolja, razen narave, kjer bo vpliv nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov,

• izvedba SN bo imela neposredne učinke predvsem na območju Slovenije, zato ne bo čezmejnih vplivov
(ocena A).



Izvedbene uredbe SN 2023- 2027
1. Uredba o pogojenosti
2. Uredba o neposrednih plačilih 
3. Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in 

območja Natura 2000
4. Uredba o dobrobiti živali
5. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike (IAKS uredba)
6. Horizontalna uredba za ne-IAKS intervencije
7. Investicijska uredba
8. Uredba za mlade kmete
9. Uredba za intervencije iz SC 3
10. Uredba za AKIS 
11. Uredba CLLD 
12. Uredba za naložbe v sanacijo in obnovo gozdov po NN in neugodnih vremenskih razmerah
13. Uredba za intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov
14. Uredba za intervencije v vinskem sektorju
15. Uredba za intervencije v sektorju sadja in zelenjave



HVALA ZA POZORNOST!

elektronski naslov: sn.mkgp@gov.si NOVA spletna stran: skp.si
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