
Priloga AA 
 
KOMBINACIJE DODATNIH ZAHTEV V OKVIRU UKREPA KOPOP NA IS TI POVRŠINI 
 
1 Kombinacije dodatnih zahtev znotraj posameznih shem 
 

OKOLJU PRIJAZNO POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO 

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
POZ1: Kolobarjenje: 
� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot 

glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 
največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli 
zaporedoma; 

� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot 
glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 
največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli 
zaporedoma, v petletnem kolobarju mora biti vsaj enkrat 
prisotna metuljnica. 

POZ1 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ14, POZ15 in POZ16. 

POZ2: Analize rastlinam dostopnega dušika v tleh in rastlinah 
(Nmin, hitri rastlinski ali talni testi, klorofilmer). 

POZ2 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. POZ3 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
POZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v 
posevek ali neposredno pred setvijo najmanj enkrat v 
koledarskem letu: 
� polaganje na tla in inkorporacija tekočih organskih gnojil; 
� nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s pomočjo 

vlečnih cevi ali sani in takojšnja inkorporacija. 

POZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v 
posevek ali neposredno pred setvijo: polaganje na tla in 
inkorporacija tekočih organskih gnojil se ne more kombinirati z 
dodatno zahtevo POZ16. 

POZ5: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje). POZ6 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki 
so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) iz 
predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa 
vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

POZ6 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

POZ7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih 

posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov; 
� uporaba metode konfuzije in dezorientacije; 
� uporaba protiinsektnih mrež; 
� vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov). 

POZ7 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe). POZ8 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ9: Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov najmanj 
enkrat v koledarskem letu. 

POZ9 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ10: Pridelava zelenjadnic brez uporabe talnih herbicidov. POZ10 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ11: Alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov 
(škodljivcev, bolezni in plevelov): 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

POZ11 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ13; 
� POZ16. 

POZ12: Konzervirajoča obdelava tal. POZ12 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ16. 

POZ13: Ozelenitev njivskih površin: 
� prezimni dosevki (jesenska ozelenitev, pozna obdelava): 

setev prezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 20.10. 
tekočega leta, pokritost tal od 15.11. tekočega leta do vsaj 
15.2. naslednjega leta, obdelava tal je mogoča po 15.2. 
naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, zgodnja obdelava): 
setev neprezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 1.9. 
tekočega leta, pokritost tal od 15.9. tekočega leta do vsaj 
16.10. tekočega leta, obdelava je mogoča po 16.10. 
tekočega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� prezimni in neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, pozna 
obdelava): setev prezimnih in neprezimnih dosevkov je 

POZ13 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ11; 
� POZ16. 



Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
potrebno opraviti do 1.9. tekočega leta, pokritost tal 
(rastlinski ostanki) od 15.9. tekočega leta do vsaj 15.2. 
naslednjega leta, obdelava je mogoča po 15.2. naslednjega 
leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena. 

POZ14: Vključevanje na sušo odpornejših kmetijskih rastlin v 
kolobar: 
� v petletni kolobar morajo biti kot glavni posevek vključene 

najmanj 3 na sušo odpornejše kmetijske rastline. 

POZ14 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ1; 
� POZ15 in POZ16. 

POZ15: Opustitev silaže.* 
 
* POZ15 se lahko izvaja le sočasno s TRZ7. 

POZ15 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ1; 
� POZ14. 

POZ16: Sprememba njiv v trajne travnike: 
� travnate površine morajo biti negovane. 

POZ16 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� POZ1; 
� POZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v 

zrak v posevek ali neposredno pred setvijo: polaganje na tla 
in inkorporacija tekočih organskih gnojil; 

� POZ5; 
� POZ7, POZ8, POZ9, POZ10, POZ11, POZ12, POZ13, in 

POZ14. 
 
Če se upravičenci v tekočem letu vključijo v izvajanje dodatne zahteve POZ16, se lahko v naslednjem letu vključijo v izvajanje 
dodatnih zahtev v okviru sheme okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi: TRZ3, TRZ4, TRZ6 in TRZ8 ter v okviru sheme 
gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči: NTR2, NTR4 in NTR8. 
 
 

OKOLJU PRIJAZNO HMELJARSTVO  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
HML1: Hitri talni testi mineraliziranega dušika v tleh. HMl1 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
HML2: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

HLM2 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

HML3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. HML3 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
HML4: Gnojenje z nizkimi izpusti v zrak (zadelava gnojnice in 
gnoja v tla) najmanj enkrat v koledarskem letu. 

HML4 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

HML5: Pokritost tal v medvrstnem prostoru. HLM5 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
HML6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki 
so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) iz 
predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa 
vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

HLM6 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

HML7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za 

potrebe spremljanja škodljivih organizmov. 

HML7 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

HML8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne 
šobe). 

HML8 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

HML9: Uporaba biorazgradljivih vrvic. HLM9 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
HML10: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju 
hmelja. 

IHM10 se ne more kombinirati z nobeno od dodatnih zahtev. 

 
 

OKOLJU PRIJAZNO SADJARSTVO  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
SAD1: Ozelenitev površin z negovano ledino v medvrstnem 
prostoru v sadovnjakih / oljčnikih (razen v prvem in drugem letu 
saditve). 

SAD1 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

SAD2: Gnojenje samo z organskimi gnojili. SAD2 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� SAD3. 

SAD3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. SAD3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� SAD2. 

SAD4: Pokritost tal v medvrstnem prostoru. SAD4 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
SAD5: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev in drugih 
pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki 
pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

SAD5 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� SAD7. 

SAD6: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v 
koledarskem letu (pod drevesi). 

SAD6 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 



Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
SAD7: Nekemično redčenje plodičev. SAD7 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 

� SAD5. 
SAD8: Uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in 
lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov. 

SAD8 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

SAD9: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije. SAD9 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
SAD10: Vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov. SAD10 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
SAD11: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne 
šobe). 

SAD11 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

 
 

OKOLJU PRIJAZNO VINOGRADNIŠTVO  

 
Dodatne zahteve Kombinacije izbirnih zahtev 
VIN1: Ozelenitev površin z negovano ledino v medvrstnem 
prostoru v vinogradih (pri terasnih sistemih je brežina trajno 
ozelenjena, razen pri zidanih brežinah, terasna ploskev pa je 
lahko obdelana). 

VIN1 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

VIN2: Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. 

VIN2 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

VIN3: Gnojenje samo z organskimi gnojili. VIN3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VIN4. 

VIN4: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. VIN4 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VIN3. 

VIN5: Pokritost tal v medvrstnem prostoru. VIN5 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
VIN6: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev in drugih 
pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki 
pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

VIN6 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

VIN7: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v 
koledarskem letu (pod trtami). 

VIN7 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

VIN8: Uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih 
posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov. 

VIN8 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

VIN9: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije. VIN9 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
VIN10: Vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov). VIN10 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
VIN11: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne 
šobe). 

VIN11 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

 
 

OKOLJU PRIJAZNO GOSPODARJENJE NA TRAVINJU Z ŽIVALMI  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
TRZ1: Analiza krme in računanje krmnih obrokov za govedo 
in/ali drobnico. 

TRZ1 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

TRZ2: Ekstenziviranje reje: 
� najmanj enkratna raba letno (košnja in spravilo ali paša); 
� količina uporabljenega dušika iz organskih gnojil ne sme 

presegati 140 kg/ha letno; 
� uporaba gensko spremenjene krme pri travojedih živalih ni 

dovoljena; 
pri govedu, konjih in drobnici dokup močne krme ne sme 
presegati 700 kg/GVŽ letno, pri prašičih 1.200 kg/GVŽ 
letno pri sistemu pitanja in 2.000 kg/GVŽ letno pri 
zaključeni reji, pri perutnini 6.500 kg/GVŽ letno. 

TRZ2 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

TRZ3: Poleg organskih gnojil iz lastnega kmetijskega 
gospodarstva, se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena 
v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. 

TRZ3 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

TRZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak: 
nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s pomočjo vlečnih 
cevi ali sani ali takojšnja inkorporacija najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

TRZ4 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

TRZ5: Prepoved kemičnega zatiranja ščavja s škropljenjem 
povprek. 

TRZ5 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

TRZ6: Spravilo mrve s travinja. TRZ6 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
TRZ7: Opustitev silaže.* 
 
* TRZ7 se lahko izvaja le sočasno s POZ15. 

TRZ7 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 



Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
TRZ8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na 
travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi 
naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika (če je GERK 
velik 10 ha ali več, strnjen nepokošen pas ne sme obsegati več 
kot 1 ha in je lahko v dveh delih). 

TRZ8 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

 
 

GOSPODARJENJE Z NARAVOVARSTVENO POMEMBNIMI TRAVIŠ ČI  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
NTR1: Košnja/paša ni dovoljena: 
� pred 30.6.; 
� med 15.6. in 15.9.; 
� do 1.8.; 
� do 25.8. 

NTR1 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR6; 
� NTR9*. 
 
* Na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov se NTR1 (košnja/paša ni dovoljena do 1.8.) lahko 
kombinira z dodatno zahtevo NTR9. 

NTR2: Prepoved kemičnega zatiranja ščavja s škropljenjem 
povprek. 

NTR2 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

NTR3: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini. NTR3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR4. 

NTR4: Pridelava brez uporabe gnojil. NTR4 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR3; 
� NTR5. 

NTR5: Apnenje ni dovoljeno. NTR5 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR4; 
� NTR9. 

NTR6: Paša ni dovoljena. NTR6 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR1. 

NTR7: Spravilo mrve s travinja. NTR7 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 
NTR8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na 
travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi 
naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika (če je GERK 
velik 10 ha ali več, strnjen nepokošen pas ne sme obsegati več 
kot 1 ha in je lahko v dveh delih). 

NTR8 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami. 

NTR9: Obvezno je izvajanje košnje od enega roba GERK-a proti 
drugemu ali od sredine travnika navzven. 

NTR9 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� NTR1*; 
� NTR5. 
 
* Na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 
travnikov iz priloge F se NTR9 lahko kombinira z dodatno 
zahtevo NTR1(košnja/paša ni dovoljena do 1.8.). 

 
 

VAROVANJE VODNIH VIROV  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
VOD1: Nmin analiza tal. VOD1 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 

� VOD3. 
VOD2: Ozelenitev njivskih površin: 
� prezimni dosevki (jesenska ozelenitev, pozna obdelava): 

setev prezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 20.10. 
tekočega leta, pokritost tal od 15.11. tekočega leta do vsaj 
15.2. naslednjega leta, obdelava tal je mogoča po 15.2. 
naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, zgodnja obdelava): 
setev neprezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 1.9. 
tekočega leta, pokritost tal od 15. 9. tekočega leta do vsaj 
16.10. tekočega leta, obdelava je mogoča po 16.10. 
tekočega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� prezimni in neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, pozna 
obdelava): setev prezimnih in neprezimnih dosevkov je 
potrebno opraviti do 1.9. tekočega leta, pokritost tal 
(rastlinski ostanki) od 15.9. tekočega leta do vsaj 15.2. 

VOD2 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD8; 
� VOD10. 



Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
naslednjega leta, obdelava je mogoča po 15.2. naslednjega 
leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena. 

VOD3: Pridelava brez uporabe gnojil. VOD3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD1; 
� VOD4. 

VOD4: Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. 

VOD4 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD3. 

VOD5: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje). VOD5 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD10. 

VOD6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva in 
drugi pripravki za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki 
pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

VOD6 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD7; 
� VOD9. 

VOD7: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki 
so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih iz predpisov, 
ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov 
(nacionalne uredbe). 

VOD7 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD6; 
� VOD9. 

VOD8: Alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov 
(škodljivcev, bolezni in plevelov): 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

VOD8 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD2; 
� VOD10. 

VOD9: Pridelava brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. VOD9 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD6 in VOD7. 

VOD10: Sprememba njiv v trajne travnike: 
� travnate površine morajo biti negovane. 

VOD10 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD2; 
� VOD5; 
� VOD8. 

 
Če se upravičenci v tekočem letu vključijo v izvajanje dodatne zahteve VOD10, se lahko v naslednjem letu vključijo v izvajanje 
dodatnih zahtev v okviru sheme okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi: TRZ3, TRZ4, TRZ6 in TRZ8 ter v okviru sheme 
gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči: NTR2, NTR4 in NTR8. 
 
 

OHRANJANJE KRAJINE  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
KRA1: Ohranjanje mejic: 
� dolžina mejice mora biti vsaj 20 m; 
� mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni dovoljeno 

zmanjševati; 
� mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto; 
� redčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne prekine 

zveznosti njene krošnje; 
� del ni dovoljeno izvajati od 1.3. do 30.9. 

KRA1 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA7 in KRA8. 

KRA2: Vzdrževanje trajnih travnikov na občutljivih območjih: 
� največ dvakratna košnja in spravilo. 

KRA2 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA3, KRA4, KRA5, KRA7, KRA8, KRA9 in KRA10. 

KRA3: Košnja strmih travnikov in spravilo: 
� najmanj enkratna ročna košnja in spravilo letno. 

KRA3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA2, KRA4, KRA5, KRA6, KRA7, KRA8 in KRA9. 

KRA4: Košnja grbinastih travnikov: 
� najmanj enkratna ročna košnja in spravilo letno. 

KRA4 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA2, KRA3, KRA5, KRA7, KRA8, KRA9 in KRA10. 

KRA5: Varovanje črede z uporabo premičnih varovalnih 
elektroograj, elektromrež. 

KRA5 se ne more kombinirati z nobeno od dodatnih zahtev. 

KRA6: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja ali konja ali osla 
ali pastirskega psa. 

KRA6 se ne more kombinirati z nobeno od dodatnih zahtev. 

KRA7: Paša po čredinkah na planini (čredinke so lahko 
ograjene, ali pa se za te namene uporabijo naravne omejitve na 
planini). 

KRA7 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA1, KRA2, KRA3, KRA4, KRA5, KRA6, KRA9 in 

KRA10. 
KRA8: Prisotnost pastirja na planini (1 pastir za največ 50 
GVŽ). 

KRA8 se ne more kombinirati z izbirno zahtevo: 
� KRA1, KRA2, KRA3, KRA4, KRA5, KRA6, KRA9 in 

KRA10. 
KRA9: Ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov: 
� zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino; 
� kosna ali pašna raba zatravljenih površin (tudi pod 

krošnjami dreves); 
� nega dreves in obnova nasadov; 
� pri dopolnjevanje praznih mest ni dovoljeno uporabljati 

šibkih podlag; 

KRA9 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA2, KRA4, KRA5, KRA6, KRA7, KRA8 in KRA10. 



Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
� gostota dreves mora biti najmanj 50-200 dreves/ha. 
KRA10: Strmi vinogradi: 
� košnja med vrstami v vinogradu in košnja brežin pri 

terasnih sistemih. 

KRA10 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� KRA2, KRA3, KRA4, KRA5, KRA6, KRA7, KRA8 in 

KRA9. 
 
 

OHRANJANJE GENSKIH VIROV  

 
Dodatne zahteve Kombinacije dodatnih zahtev 
GEN1: Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali. Poleg dodatnih zahtev, ki se nanašajo na površino, se istočasno 

lahko izvaja tudi dodatno zahtevo GEN1. 
GEN2: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih 
rastlin. 

GEN2 se ne more kombinirati z dodatnimi zahtevami v okviru 
sheme: 
� okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi; 
� gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči; 
� ohranjanje krajine. 

 
 
2 Kombinacije dodatnih zahtev iz sheme Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo z dodatnimi zahtevami iz sheme 
Varovanje vodnih virov 
 
Okolju prijazno poljedelstvo / zelenjadarstvo Varovanje vodnih virov 
POZ1: Kolobarjenje: 
� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot 

glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 
največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli 
zaporedoma; 

� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot 
glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 
največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli 
zaporedoma, v petletnem kolobarju mora biti vsaj enkrat 
prisotna metuljnica. 

POZ1 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD10: Sprememba njiv v trajne travnike. 

POZ2: Analize rastlinam dostopnega dušika v tleh in rastlinah 
(Nmin, hitri rastlinski ali talni testi, klorofilmer). 

POZ2 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD1; 
� VOD3; 
� VOD10. 

POZ3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. POZ3 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD3. 

POZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v 
posevek ali neposredno pred setvijo najmanj enkrat v 
koledarskem letu: 
� polaganje na tla in inkorporacija tekočih organskih gnojil; 
� nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s pomočjo 

vlečnih cevi ali sani in takojšnja inkorporacija. 

POZ4 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD3. 

POZ5: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje). POZ5 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD5; 
� VOD10. 

POZ6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki 
so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) iz 
predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa 
vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

POZ6 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD6; 
� VOD7; 
� VOD9. 

POZ7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih 

posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov; 
� uporaba metode konfuzije in dezorientacije; 
� uporaba protiinsektnih mrež; 
� vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov). 

POZ7 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD9; 
� VOD10. 

POZ8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne 
šobe). 

POZ8 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD9; 
� VOD10. 

POZ9: Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov najmanj 
enkrat v koledarskem letu. 

POZ9 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD10. 

POZ10: Pridelava zelenjadnic brez uporabe talnih herbicidov. POZ10 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD9; 
� VOD10. 

POZ11: Alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov 
(škodljivcev, bolezni in plevelov): 

POZ11 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD8; 



Okolju prijazno poljedelstvo / zelenjadarstvo Varovanje vodnih virov 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

� VOD10. 

POZ12: Konzervirajoča obdelava tal. POZ12 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD10. 

POZ13: Ozelenitev njivskih površin: 
� prezimni dosevki (jesenska ozelenitev, pozna obdelava): 

setev prezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 20.10. 
tekočega leta, pokritost tal od 15.11. tekočega leta do vsaj 
15.2. naslednjega leta, obdelava tal je mogoča po 15.2. 
naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, zgodnja obdelava): 
setev neprezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 1.9. 
tekočega leta, pokritost tal od 15.9. tekočega leta do vsaj 
16.10. tekočega leta, obdelava je mogoča po 16.10. 
tekočega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni 
dovoljena; 

� prezimni in neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, pozna 
obdelava): setev prezimnih in neprezimnih dosevkov je 
potrebno opraviti do 1.9. tekočega leta, pokritost tal 
(rastlinski ostanki) od 15.9. tekočega leta do vsaj 15.2. 
naslednjega leta, obdelava je mogoča po 15.2. naslednjega 
leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena. 

POZ13 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD2; 
� VOD10. 

POZ14: Vključevanje na sušo odpornejših kmetijskih rastlin v 
kolobar: 
� v petletni kolobar morajo biti kot glavni posevek vključene 

najmanj 3 na sušo odpornejše kmetijske rastline. 

POZ14 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD10. 

POZ15: Opustitev silaže.* 
 
* POZ15 se lahko izvaja le sočasno s TRZ7. 

POZ15 se lahko kombinira z vsemi dodatnimi zahtevami iz 
sheme Varovanje vodnih virov. 

POZ16: Sprememba njiv v trajne travnike: 
� travnate površine morajo biti negovane. 

POZ16 se ne more kombinirati z dodatno zahtevo: 
� VOD1; 
� VOD2; 
� VOD5; 
� VOD8; 
� VOD10. 

 
 
3 Kombinacije dodatnih zahtev iz sheme Okolju prijazno gospodarjenje na travinju z živalmi z dodatnimi zahtevami iz 
sheme Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči in sheme Ohranjanje krajine 
 
Okolju prijazno gospodarjenje na 
travinju z živalmi 

Gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči Ohranjanje krajine 

TRZ1: Analiza krme in računanje krmnih 
obrokov za govedo in/ali drobnico. 

TRZ1 se lahko kombinira z vsemi 
dodatnimi zahtevami iz sheme 
Gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči. 

TRZ1 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA8; 
� KRA10. 

TRZ2: Ekstenziviranje reje: 
� najmanj enkratna raba letno (košnja 

in spravilo ali paša); 
� količina uporabljenega dušika iz 

organskih gnojil ne sme presegati 
140 kg/ha letno; 

� uporaba gensko spremenjene krme 
pri travojedih živalih ni dovoljena; 
pri govedu, konjih in drobnici dokup 
močne krme ne sme presegati 700 
kg/GVŽ letno, pri prašičih 1.200 
kg/GVŽ letno pri sistemu pitanja in 
2.000 kg/GVŽ letno pri zaključeni 
reji, pri perutnini 6.500 kg/GVŽ 
letno. 

TRZ2 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� NTR2. 

TRZ2 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA2; 
� KRA7; 
� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10. 

TRZ3: Poleg organskih gnojil iz lastnega 
kmetijskega gospodarstva, se lahko 
uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena 
v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I 
Uredbe 889/2008/ES. 

TRZ3 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� NTR1; 
� NTR4; 
� NTR5. 

TRZ3 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA2; 
� KRA7; 



Okolju prijazno gospodarjenje na 
travinju z živalmi 

Gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči Ohranjanje krajine 

� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10. 

TRZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z 
nizkimi izpusti v zrak: nanos tekočih 
organskih gnojil na površino tal s 
pomočjo vlečnih cevi ali sani ali takojšnja 
inkorporacija najmanj enkrat v 
koledarskem letu. 

TRZ4 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� NTR1; 
� NTR3 
� NTR4; 
� NTR5. 

TRZ4 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA2; 
� KRA7; 
� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10. 

TRZ5: Prepoved kemičnega zatiranja 
ščavja s škropljenjem povprek. 

TRZ5 se lahko kombinira z vsemi 
dodatnimi zahtevami Gospodarjenje z 
naravovarstveno pomembnimi travišči. 

TRZ5 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA9; 
� KRA10. 

TRZ6: Spravilo mrve s travinja. TRZ6 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� NTR7. 

TRZ6 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA7; 
� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10 

TRZ7: Opustitev silaže. 
 
* TRZ7 se lahko izvaja le sočasno s 
POZ15. 

TZR7 se lahko kombinira z vsemi 
dodatnimi zahtevami iz sheme 
Gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči. 

TRZ7 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA7; 
� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10. 

TRZ8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v 
tekočem letu na travniku površina 
strnjenega nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% 
površine travnika (če je GERK velik 10 
ha ali več, strnjen nepokošen pas ne sme 
obsegati več kot 1 ha in je lahko v dveh 
delih). 

TRZ8 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� NTR8. 

TRZ8 se ne more kombinirati z dodatno 
zahtevo: 
� KRA1; 
� KRA7; 
� KRA8; 
� KRA9; 
� KRA10. 

 
 
KOMBINACIJE UKREPA KOPOP IN UKREPA EK 
 
Možnosti kombiniranja ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP) iz 28. člena Uredbe 1305/2013/ES 
z ukrepom ekološko kmetovanje (ukrep EK) iz 29. člena Uredbe 1305/2012/ES so naslednje: 
 
Preglednica 1: Možnosti kombiniranja osnovnih zahtev za ukrep KOPOP z ukrepom EK 
 
Osnovne zahteve za ukrep KOPOP Ukrep EK 
OSN1: Upravičenec mora opraviti program usposabljanja iz 14. člena Uredbe 1305/2013/ES v obsegu najmanj 4 ure 
letno. 

D 

OSN2: Upravičenec mora najmanj v prvih treh letih trajanja obveznosti uporabiti storitev svetovanja iz 15. člena 
Uredbe RP/2013/ES. 

D 

OSN3: Upravičenec, ki zaprosi za plačila, mora ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, 
ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP. Pri tem uporabi obrazce MKO »Evidence o delovnih opravilih«. 

D 

OSN4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP je prepovedana uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav. N 
 
 
Preglednica 2: Možnosti kombiniranja dodatnih zahtev za ukrep KOPOP z ukrepom EK na isti površini 
 

OKOLJU PRIJAZNO POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO 

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
POZ1: Kolobarjenje: 
� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 

največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli zaporedoma; 
� petletni kolobar z najmanj 3 različnimi poljščinami kot glavnim posevkom, žita in koruza so lahko v kolobarju 

D 



Dodatna zahteva Ukrep EK 
največ trikrat v petih letih, vendar koruza nikoli zaporedoma, v petletnem kolobarju mora biti vsaj enkrat 
prisotna metuljnica. 

POZ2: Analize rastlinam dostopnega dušika v tleh in rastlinah (Nmin, hitri rastlinski ali talni testi, klorofilmer). N 
POZ3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. D 
POZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak v posevek ali neposredno pred setvijo najmanj enkrat v 
koledarskem letu: 
� polaganje na tla in inkorporacija tekočih organskih gnojil; 
� nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s pomočjo vlečnih cevi ali sani in takojšnja inkorporacija. 

D 

POZ5: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje). D 
POZ6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih 
(VVO I) iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

N 

POZ7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov; 
� uporaba metode konfuzije in dezorientacije; 
� uporaba protiinsektnih mrež; 
� vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov). 

D 

POZ8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe). D 
POZ9: Uporaba zastirk ali D 
mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat letno. N 
POZ10: Pridelava zelenjadnic brez uporabe talnih herbicidov. D 
POZ11: Alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov (škodljivcev, bolezni, plevelov): 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

D 

POZ12: Konzervirajoča obdelava tal. D 
POZ13: Ozelenitev njivskih površin: 
� prezimni dosevki (jesenska ozelenitev, pozna obdelava): setev prezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 

20.10. tekočega leta, pokritost tal od 15.11. tekočega leta do vsaj 15.2. naslednjega leta, obdelava tal je mogoča 
po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena; 

� neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, zgodnja obdelava): setev neprezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 
1.9. tekočega leta, pokritost tal od 15. 9. tekočega leta do vsaj 16.10. tekočega leta, obdelava je mogoča po 
16.10. tekočega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena; 

� prezimni in neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, pozna obdelava): setev prezimnih in neprezimnih dosevkov 
je potrebno opraviti do 1.9. tekočega leta, pokritost tal (rastlinski ostanki) od 15.9. tekočega leta do vsaj 15.2. 
naslednjega leta, obdelava je mogoča po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena. 

D 

POZ14: Vključevanje na sušo odpornejših kmetijskih rastlin v kolobar: 
� v petletni kolobar morajo biti kot glavni posevek vključene najmanj 3 na sušo odpornejše kmetijske rastline, 

koruza ne sme biti del kolobarja. 

D 

POZ15: Opustitev silaže.* 
 
* POZ15 se lahko izvaja le sočasno s TRZ7. 

D 

POZ16: Sprememba njiv v trajne travnike: 
� travnate površine morajo biti negovane. 

D 

 
 

OKOLJU PRIJAZNO HMELJARSTVO  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
HML1: Hitri talni testi mineraliziranega dušika v tleh. N 
HML2: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v koledarskem letu. N 
HML3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. D 
HML4: Gnojenje z nizkimi izpusti v zrak (zadelava gnojnice in gnoja v tla) najmanj enkrat v koledarskem letu. D 
HML5: Pokritost tal v medvrstnem prostoru. D 
HML6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih 
(VVO I) iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

N 

HML7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov. 

D 

HML8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe). D 
HML9: Uporaba biorazgradljivih vrvic. D 
HML10: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja. D 
 
 

OKOLJU PRIJAZNO SADJARSTVO  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 



Dodatna zahteva Ukrep EK 
SAD1: Ozelenitev površin z negovano ledino v medvrstnem prostoru v sadovnjakih / oljčnikih (razen v prvem in 
drugem letu saditve). 

D 

SAD2: Gnojenje samo z organskimi gnojili. D 
SAD3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. D 
SAD4: Pokritost tal v medvrstniemprostoru. D 
SAD5: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki 
pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

N 

SAD6: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v koledarskem letu (pod drevesi). N 
SAD7: Nekemično redčenje plodičev. N 
SAD8: Uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih 
organizmov. 

D 

SAD9: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije. D 
SAD10: Vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov. D 
SAD11: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe). D 
 
 

OKOLJU PRIJAZNO VINOGRADNIŠTVO  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
VIN1: Ozelenitev površin z negovano ledino v medvrstnem prostoru v vinogradih (pri terasnih sistemih je brežina 
trajno ozelenjena, razen pri zidanih brežinah, terasna ploskev pa je lahko obdelana). 

D 

VIN2: Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 
889/2008/ES. 

N 

VIN3: Gnojenje samo z organskimi gnojili. D 
VIN4: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil. D 
VIN5: Pokritost tal v medvrstnem prostoru. D 
VIN6: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev in drugih pripravkov za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki 
pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

N 

VIN7: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v koledarskem letu (pod trtami). N 
VIN8: Uporaba feromonskih, svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih 
organizmov. 

D 

VIN9: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije. D 
VIN10: Vnos koristne favne (domorodne vrste organizmov). D 
VIN11: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe). D 
 
 

OKOLJU PRIJAZNO GOSPODARJENJE NA TRAVINJU Z ŽIVALMI  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
TRZ1: Analiza krme in računanje krmnih obrokov za govedo in/ali drobnico. D 
TRZ2: Ekstenziviranje reje: 
� najmanj enkratna raba letno (košnja in spravilo ali paša); 
� količina uporabljenega dušika iz organskih gnojil ne sme presegati 140 kg/ha letno; 
� uporaba gensko spremenjene krme pri travojedih živalih ni dovoljena; 

pri govedu, konjih in drobnici dokup močne krme ne sme presegati 700 kg/GVŽ letno, pri prašičih 1.200 
kg/GVŽ letno pri sistemu pitanja in 2.000 kg/GVŽ letno pri zaključeni reji, pri perutnini 6.500 kg/GVŽ letno. 

D 

TRZ3: Poleg organskih gnojil iz lastnega kmetijskega gospodarstva, se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so 
dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 889/2008/ES. 

N 

TRZ4: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak: nanos tekočih organskih gnojil na površino tal s 
pomočjo vlečnih cevi ali sani ali takojšnja inkorporacija najmanj enkrat v koledarskem letu. 

D 

TRZ5: Prepoved kemičnega zatiranja ščavja s škropljenjem povprek. D 
TRZ6: Spravilo mrve s travinja. D 
TRZ7: Opustitev silaže. 
 
* TRZ7 se lahko izvaja le sočasno s POZ15. 

D 

TRZ8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika (če je GERK velik 10 ha ali več, strnjen nepokošen pas ne 
sme obsegati več kot 1 ha in je lahko v dveh delih). 

D 

 
 

GOSPODARJENJE Z NARAVOVARSTVENO POMEMBNIMI TRAVIŠ ČI  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 



Dodatna zahteva Ukrep EK 
NTR1: Košnja/paša ni dovoljena: 
� pred 30.6.; 
� med 15.6. in 15.9.; 
� do 1.8.; 
� do 25.8. 

N 

NTR2: Prepoved kemičnega zatiranja ščavja s škropljenjem povprek. D 
NTR3: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni količini. D 
NTR4: Pridelava brez uporabe gnojil. D 
NTR5: Apnenje ni dovoljeno. D 
NTR6: Paša ni dovoljena. N 
NTR7: Spravilo mrve s travinja. D 
NTR8: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se 
pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10% površine travnika (če je GERK velik 10 ha ali več, strnjen nepokošen pas ne 
sme obsegati več kot 1 ha in je lahko v dveh delih). 

D 

NTR9: Obvezno je izvajanje košnje od enega roba GERK-a proti drugemu ali od sredine travnika navzven. D 
 
 

VAROVANJE VODNIH VIROV  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
VOD1: Nmin analiza tal. N 
VOD2: Ozelenitev njivskih površin: 
� prezimni dosevki (jesenska ozelenitev, pozna obdelava): setev prezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 

20.10. tekočega leta, pokritost tal od 15.11. tekočega leta do vsaj 15.2. naslednjega leta, obdelava tal je mogoča 
po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena; 

� neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, zgodnja obdelava): setev neprezimnih dosevkov je potrebno opraviti do 
1.9. tekočega leta, pokritost tal od 15.9. tekočega leta do vsaj 16.10. tekočega leta, obdelava je mogoča po 16.10. 
tekočega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena; 

� prezimni in neprezimni dosevki (poletna ozelenitev, pozna obdelava): setev prezimnih in neprezimnih dosevkov 
je potrebno opraviti do 1.9. tekočega leta, pokritost tal (rastlinski ostanki) od 15.9. tekočega leta do vsaj 15.2. 
naslednjega leta, obdelava je mogoča po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov ni dovoljena. 

D 

VOD3: Pridelava brez uporabe gnojil. D 
VOD4: Uporabljajo se lahko samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo I Uredbe 
889/2008/ES. 

N 

VOD5: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje). D 
VOD6: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva in drugi pripravki za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v 
ekološki pridelavi, v skladu s Prilogo II Uredbe 889/2008/ES. 

N 

VOD7: Uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih iz 
predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov (nacionalne uredbe). 

N 

VOD8: Alternativni načini zatiranja škodljivih organizmov (škodljivcev, bolezni, plevelov): 
� varovalni posevki; 
� privabilni posevki; 
� združene setve. 

D 

VOD9: Pridelava brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. D 
VOD10: Sprememba njiv v trajne travnike: 
� travnate površine morajo biti negovane. 

D 

 
 

OHRANJANJE KRAJINE  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
KRA1: Ohranjanje mejic: 
� dolžina mejice mora biti vsaj 20 m; 
� mejico je potrebno ohranjati, dolžine mejice ni dovoljeno zmanjševati; 
� mejico je potrebno obrezovati in redčiti vsako drugo leto; 
� redčenje mejice je potrebno izvesti tako, da se ne prekine zveznosti njene krošnje; 
� del ni dovoljeno izvajati od 1.3. do 30.9. 

D 

KRA2: Vzdrževanje trajnih travnikov na občutljivih območjih: 
� največ dvakratna košnja in spravilo. 

D 

KRA3: Košnja strmih travnikov in spravilo: 
� najmanj enkratna ročna košnja in spravilo letno. 

D 

KRA4: Košnja grbinastih travnikov in spravilo. D 
KRA5: Varovanje črede z uporabo premičnih varovalnih elektroograj, elektromrež. D 
KRA6: Varovanje črede ob prisotnosti pastirja ali konja ali osla ali pastirskega psa. D 
KRA7: Paša po čredinkah na planini (čredinke so lahko ograjene, ali pa se za te namene uporabijo naravne omejitve D 



Dodatna zahteva Ukrep EK 
na planini). 
KRA8: Prisotnost pastirja na planini (1 pastir za največ 50 GVŽ). D 
KRA9: Ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov: 
� zatravljenost sadovnjakov z negovano ledino; 
� kosna ali pašna raba zatravljenih površin (tudi pod krošnjami dreves); 
� nega dreves in obnova nasadov; 
� pri dopolnjevanje praznih mest ni dovoljeno uporabljati šibkih podlag; 
� gostota dreves mora biti najmanj 50 dreves/ha. 

D 

KRA10: Strmi vinogradi: 
� košnja med vrstami v vinogradu in košnja brežin pri terasnih sistemih. 

D 

 
 

OHRANJANJE GENSKIH VIROV  

 
Dodatna zahteva Ukrep EK 
GEN: Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali. D 
GEN2: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin. D 
 
 
 
 
 


