
Priloga EE 
 
Plačila za izvajanje zahtev v okviru sheme Okolju prijazno hmeljarstvo znašajo za: 
 
� osnovne zahteve: 
 
OSN1: Upravičenec mora opraviti program usposabljanja v obsegu najmanj 4 ure letno: ___ EUR/KMG. 
 
OSN2: Upravičenec mora v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja iz 15. člena Uredbe 
1305/2013/ES: ___ EUR/KMG. 
 
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«: ___ EUR/KMG. 
 
OSN4: Pri izvajanju ukrepa KOPOP uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav ni dovoljena: ___ EUR/KMG. 
 
� dodatne zahteve: 
 
HML1: Hitri talni testi mineraliziranega dušika v tleh: ___ EUR/ha. 
 
HML2: Mehansko zatiranje plevelov najmanj enkrat v koledarskem letu: ___ EUR/ha. 
 
HML3: Talno gnojenje samo z dušikom iz organskih gnojil: ___ EUR/ha. 
 
HML4: Gnojenje z nizkimi izpusti v zrak (zadelava gnojnice in gnoja v tla): ___ EUR/ha. 
 
HML5: Pokritost tal v medvrstnem prostoru: ___ EUR/ha. 
 
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): ___ EUR/ha. 
 
HML7: Alternative uporabi fitofarmacevtskih sredstev: 
� uporaba svetlobnih, lepljivih vab in lovilnih posod za potrebe spremljanja škodljivih organizmov: ___ EUR/ha. 
 
HML8: Uporaba šob z zmanjšanim zanašanjem (antidriftne šobe): ___ EUR/ha. 
 
HML9: Uporaba biorazgradljivih vrvic: ___ EUR/ha. 
 
HML10: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja: ___ EUR/ha. 
 
Najvišji zneski plačil, ki jih je mogoče pridobiti za izvajanje ukrepa KOPOP so določeni v Prilogi I Uredbe 1305/2013/ES. 
 
Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetijskih zemljišč, vključenih v dodatne zahteve, presega 100 ha, se znesek plačil za 
te zahteve zniža za 50% za tiste površine, ki presegajo 100 ha. 
 
Podpora se financira iz javnih sredstev, pri čemer se do 75% sredstev sofinancira iz EKSRP in vsaj 25% iz proračuna RS. 
 
 
 
 
 


