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Plačilo za naravne ali druge omejitve (IRP01) = Plačilo OMD 
Upravičenci nosilec KMG, ki:  

ima najmanj 1 ha upravičenih kmetijskih površin,  

najmanjša velikost zahtevka je 1 ar, 

izpolnjuje zahteve pogojenosti in  

je aktivni kmet. 

Opis intervencije Plačilo OMD je proizvodno nevezano plačilo, ki se dodeli kot plačilo na ha kmetijske površine. 

Plačilo OMD je namenjeno nadomestitvi dela dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so na 

zadevnem območju vezani na naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje. 

Plačilo je odvisno od resnosti omejitev, ki zadevajo kmetijsko gospodarstvo v OMD v 

primerjavi z območjem izven OMD. 

Oblika in stopnja podpore Podpora za intervencijo Plačilo OMD je letna in se dodeli za upravičen hektar po formuli za 

izračun plačila OMD: število točk KMG v OMD x vrednost točke. 

Razpoložljiva sredstva: 240.000.000 € oziroma 48. 000.000 € letno 



Plačilo OMD na KMG; v primeru trajnega travinja so prisotne travojede živali in je 

obtežba >=0,2 GVŽ na hektar trajnega travinja 

 

FORMULA 

Število točk x vrednost točke1 x površina v OMD 

  Vrednost točke v €1 po letih 

Število točk KMG v OMD / ha 2023 2024 2025 2026 2027 

7.r: 800 in več točk 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 

6.r: 600 – 799 točk 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 

5.r: 500 – 599 točk 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

4.r: 400 – 499 točk 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 

3.r: 300 – 399 točk 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40 

2.r: 200 – 299 točk 0,47 0,45 0,43 0,42 0,40 

1.r:  do 199 točk 0,49 0,47 0,45 0,43 0,40 

Tabela 1: Kmetijska gospodarstva s travojedimi živalmi na trajnem travinju: vrednost točke v €1 po letih 

Primer izračuna 1: KMG ima 330 točk, 7 ha njiv, 3 ha trajnega travinja in 4 GVŽ travojedih živali (obtežba >0,2) 
 330 točk x 0,45€ x 10ha = 1.485€ => 148,5€/ha 
 
Primer izračuna 2: KMG ima 250 točk, 7 ha intenzivnega sadovnjaka, 3 ha vinograda, 0 GVŽ 
 250 točk x 0,47€ x 10ha = 1.175€ => 117,5€/ha 
 

Ker na KMG ni prisotno trajno 
travinje, obtežba ni potrebna! 



Plačilo OMD na KMG; v primeru trajnega travinja NISO prisotne travojede živali oz. je 

obtežba <0,2 GVŽ na hektar trajnega travinja 

 

FORMULA 

(Število točk x vrednost točke1 x površina N+TN v OMD) + (Število točk x vrednost točke2 x površine TT v OMD) 

Tabela 2: Kmetijska gospodarstva brez travojedih živali na trajnem travinju: vrednost točke v €2 po letih 

  Vrednost točke v €2 po letih 

Število točk KMG v OMD / ha 2023 2024 2025 2026 2027 

7.r: 800 in več točk 0,23 0,25 0,27 0,28 0,29 

6.r: 600 – 799 točk 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 

5.r: 500 – 599 točk 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

4.r: 400 – 499 točk 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 

3.r: 300 – 399 točk 0,35 0,34 0,33 0,31 0,29 

2.r: 200 – 299 točk 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 

1.r:  do 199 točk 0,39 0,37 0,35 0,32 0,29 

Primer izračuna 3:  KMG ima 330 točk, 7 ha njiv, 3 ha trajnega travinja, 0 GVŽ travojedih živali 
 (330 točk x 0,45€ x 7 ha) + (330 x 0,35€ x 3ha) = 1.039,5€ + 346,5€ = 1.386€ => 138,6€/ha 
 
Primer izračuna 4: KMG ima 330 točk, 10 ha trajnega travinja, 0 GVŽ travojedih živali 
 330 x 0,35€ x 10ha = 1.155€ => 115,5€/ha 
 

Ker je na KMG prisotno trajno 
travinje, obtežba je pomembna! 



Degresija plačila OMD: 
 

- prvih 50 ha 100% plačilo 
- vsakih nadaljnjih 10 ha prejme 10% plačila manj 
- za površino nad 100 ha se prejme 40% plačila. 



Točkovanje KMG v OMD 
 
Nove točke z letom 2023  to so neuradne točke, ki so (bile) vidne v GERK pregledovalniku od jeseni 2022 
 
V tem trenutku: 
-    Na izpisu stanja v RKG teh točk ni (piše: „v pripravi“), 
- Potekajo aktivnosti za dopolnitev modela točkovanja, da bi z določenimi manjšimi korekcijami odpravili pomanjkljivosti 
- V kolikor aktivnosti ne bodo zaključene in/ali tehnično ne bo mogoče izračunati točke znotraj RKG pred oddajo začetkom 

oddaje zbirnih vlog, bo izračun točk narejen po oddanih ZV in takrat objavljen ter uporabljen za izračun plačila OMD 


