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Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali 
druge omejitve in območja Natura 2000 iz Strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (Uradni list RS, št. xx/23) bo 
določala vsebino in izvedbo intervencije Plačila Natura 2000 z 
določitvijo:  

• upravičencev (nosilci kmetijskih gospodarstev),  

• pogojev upravičenosti (najmanjša površina kmetijske parcele), 

• območij izvajanja (Goričko, Ljubljansko barje, Planinsko polje), 

• trajanja obveznosti (enoletna intervencija),  

• zahtev za izvajanje (določene v Uredbi o Načrtu upravljanja Krajinskega parka 
Goričko za obdobje 2021–2025 in v * Uredbi PUN),  

• višine plačil ter 

• podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami in sistemom upravnih 
sankcij. 

* pogoji in zahteve, ki so navedeni, izhajajo iz odobrenega Strateškega načrta, vendar bo njihova 
končna vsebina določena v PUN 2022-2028, ki je v postopku sprejemanja! 

 

Intervencija Plačila Natura 2000 



Intervencija Plačila Natura 2000 se bo v letu 2023 
izvajala na 3 Natura 2000 območjih, in sicer: 

1. Ljubljansko barje – cona barjanskega okarčka 
(Coenonympha oedippus) 

2. Planinsko polje – cona travniške morske 
čebulice (Scilla litardierei) 

3. Goričko – traviščni habitatni tipi. 

 

Namen intervencije Plačila Natura 2000 je 
zagotavljanje finančnega nadomestila 
upravičencem za lažje premagovanje specifičnih 
slabosti, značilnih za posamezno območje, ki 
izhajajo iz zahtev na podlagi izvajanja Direktive 
2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS, in s tem 
učinkovitejše upravljanje območij Natura 2000. 

Intervencija Plačila Natura 2000 



Intervencija Plačila Natura 2000 

Upravičenec do plačil iz intervencije Plačila Natura 2000 je nosilec kmetijskega gospodarstva, 
ki upravlja kmetijsko zemljišče coni barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju, travniške 
morske čebulice na Planinskem polju in traviščnih habitatnih tipov na Goričkem, ki se 
prostovoljno vključi v intervencijo Plačila Natura 2000 in izpolnjuje pogoje iz te uredbe. 

Trajanje obveznosti – enoletna obveznost 

Splošni pogoji:  

• najmanjša površina kmetijske parcele za vključitev v intervencijo je 0,1 ha; 

• se izvaja na GERK z vrstami rabe »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, »1300 – trajni travnik« in 
»1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi«, določenimi v skladu s 
pravilnikom RKG; 

• v intervencijo je mogoče vstopiti v letih 2023–2027; 

• prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav, digestata in komposta iz 
kompostarn; 

• obveznost vodenja evidence o delovnih opravilih. 



Goričko – traviščni habitatni tipi 
Zahteve iz Uredbe o Načrtu upravljanja Krajinskega parka 
Goričko za obdobje 2021–2025 (Uradni list RS, št. 91/21):  
• mulčenje ni dovoljeno, razen izjemoma le prvo in drugo sezono po 

vzpostavitvi režima v primerih rekultivacije zaraščajočih površin nazaj v 
travniške površine ob predhodnem soglasju ZRSVN; 

• dovoljene so največ tri košnje v tekočem letu; 
• obvezno je spravilo pokošene in posušene trave, ki mora na pokošeni 

površini ostati najmanj 24 ur po opravljeni košnji; 
• na površini, velikosti 0,1 ha ali več, je treba ob vsaki košnji v tekočem letu 

pustiti najmanj 5 do 15 % travnika nepokošenega, pri čemer se nepokošen 
del ob vsaki košnji lahko pusti na drugem delu travnika, nepokošen del 
travnika, ki je bil puščen ob zadnji košnji v tekočem letu, je treba obvezno 
pokositi ob prvi košnji v naslednjem letu; 

• na površini travnika, vključno z nepokošenim delom, se morajo invazivne 
tujerodne rastlinske vrste odstranjevati pred cvetenjem; 

• obvezna je košnja od enega roba travnika proti drugemu ali od sredine 
travnika navzven, če je površina večja od 0,5 ha; 

• uporaba FFS ni dovoljena čez vse leto. 
 

Višina plačila: 390,12 eura ha letno 
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Goričko – traviščni habitatni tipi 



Planinsko polje – cona travniške 
morske čebulice (Scilla litardierei) 

Zahteve iz *Uredbe PUN za izvajanje intervencije N2000 na 
območju Planinskega polja:  
• košnja se izvaja enkrat letno, 
• košnja se izvede po tem, ko semena in čebulice dozorijo – v juliju ali 

kasneje (glede na letne vremenske razmere), 
• pokošeno travo se pusti na površini še najmanj dva dni, da se semena 

čebulice otresejo in rastline lahko semenijo; 
• gnojenja in paša nista dovoljena čez vse leto; 
• brananje ni dovoljeno; 
• dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami ni 

dovoljeno; 
• vzdrževati je treba ugodne hidrološke razmere, vzpostavitev novih jarkov 

za odvodnjavanje ni dovoljena; 
• na površini travnika je treba preprečevati zaraščanje; 
• uporaba FFS ni dovoljena čez vse leto. 

 

Višina plačila: 389,33 eura na ha letno 

 



Planinsko polje – cona travniške 
morske čebulice (Scilla litardierei) 

 



Ljubljansko barje – cona 
barjanskega okarčka (Coenonympha 
oedippus) 
Zahteve iz *Uredbe PUN za izvajanje intervencije N2000 na 
območju Ljubljanskega barja  
Površine A: Režim za ohranjanje obstoječih (sub)populacij 
barjanskega okarčka in/ali ustreznega habitata na parcelah, 
kjer je vrsta oz. habitat še prisoten  
• košnja ni dovoljena do 1. avgusta tekočega leta; 
• košnja se izvaja mozaično, in sicer se vsako leto lahko pokosi del (od 40 do 

60 odstotkov) površine travnika, vključene v zahtevek iz 121. člena te 
uredbe, pri čemer se travnik za namene mozaične košnje ne sme 
razpoloviti na robni in osrednji del (krožna košnja travnika ni dovoljena); 

• gnojenje, paša in mulčenje niso dovoljeni čez vse leto; 
• nasipavanje travnikov ni dovoljeno; 
• zatravljanje oziroma dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in 

drugimi mešanicami ni dovoljeno; 
• spravilo mrve s travinja (brez ovijanja v plastično folijo), 
• uporaba FFS ni dovoljena čez vse leto. 

 

Višina plačila: 663 eurov na ha letno 



Ljubljansko barje – cona 
barjanskega okarčka (Coenonympha 
oedippus) 



HVALA ZA POZORNOST! 


