
Priloga PP 
 

OHRANJANJE KRAJINE  

 
Dodatne zahteve za izvajanje ohranjanja krajine in primerjava z običajno kmetijsko prakso 
 

Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost 
izbirne zahteve 

Predpisane zahteve ravnanja 
za ohranjanje habitatov: V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), na vseh 
območjih Natura obrezovanje in 
redčenje mejic ni dovoljeno od 
obdobja olistanja mejice do 
30.9., razen na Primorskem, kjer 
ta dela niso dovoljena od 15.3. 
do 30.9. 

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. 

Ni relevantna. Njive in vrtovi, 
hmeljišča, intenzivni 
sadovnjaki, 
ekstenzivni 
(travniški) 
sadovnjaki, oljčniki, 
vinogradi, trajno 
travinje. 

Del. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Dolina Reke, 
Goričko, Mura, 
Drava, Krakovski 
gozd - Šentjernejsko 
polje, Ljubljansko 
barje, Planinsko 
polje, Kras. 

ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri 
kmetovanju, standard za 
zaščito trajnih travnikov:  V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), se trajni 
travniki ohranjajo s pašo, košnjo 
ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega 
leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za 
ohranjanje habitatov). 

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

in spravilo. 

Ni relevantna. Trajno travinje. Del. Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Najbolj ranljiva 
območja znotraj 
Nature 2000. 

ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Predpisane zahteve ravnanja 
za ohranjanje habitatov: V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 

KRA3: Košnja strmih 
travnikov: 
� najmanj enkratna ročna 

košnja in spravilo letno. 

Ni relevantna. Trajno travinje 
(nagib 35-50% in nad 
50%). 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost 
izbirne zahteve 

ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), so 
travniške površine vzdrževane 
vsaj enkrat letno, najpozneje do 
15.10. tekočega leta. 
 
Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri 
kmetovanju, standard za 
zaščito trajnih travnikov:  V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), se trajni 
travniki ohranjajo s pašo, košnjo 
ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega 
leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za 
ohranjanje habitatov). 

kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Predpisane zahteve ravnanja 
za ohranjanje habitatov: V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), so 
travniške površine vzdrževane 
vsaj enkrat letno, najpozneje do 
15.10. tekočega leta. 
 
Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri 
kmetovanju, standard za 
zaščito trajnih travnikov:  V 
skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 

KRA4: Košnja grbinastih 
travnikov: 
� najmanj enkratna ročna 

košnja in spravilo letno. 

Ni relevantna. Trajno travinje. Del. Ni pomembna. Območja grbinastih 
travnikov. 

ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost 
izbirne zahteve 

(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), se trajni 
travniki ohranjajo s pašo, košnjo 
ali kombinacijo paše in košnje 
najpozneje do 15.10. tekočega 
leta (razen na območjih iz 
predpisanih zahtev ravnanja za 
ohranjanje habitatov). 
Pravilnik o primernih na činih 
varovanja premoženja in 
vrstah ukrepov za preprečitev 
nadaljnje škode na 
premoženju (Uradni list RS, št. 
74/05): Primeren način 
varovanja premoženja je 
elektroograja z več kot eno žico, 
prilagojena vrsti živali, ki se 
varuje in vrsti živali, pred katero 
se varuje. 

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

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Del. Ni pomembna. Območje pojavljanja 
medveda in volka. 

ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Pravilnik o primernih na činih 
varovanja premoženja in 
vrstah ukrepov za preprečitev 
nadaljnje škode na 
premoženju (Uradni list RS, št. 
74/05): Primeren način 
varovanja premoženja je 
elektroograja z več kot eno žico, 
prilagojena vrsti živali, ki se 
varuje in vrsti živali, pred katero 
se varuje. 

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

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Del. Ni pomembna. Območje pojavljanja 
medveda in volka. 

ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Pri običajni kmetijski praksi paša 
po čredinkah na planini ni 
predpisana. 

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

planini pasti najmanj 80 
dni na minimalno 5 ha 
travnatih površin v rabi. 

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Vse površine 
trajnega 
travinja. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Planinski pašniki. ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Pri običajni kmetijski praksi 
prisotnost pastirja na planini ni 
predpisana. 

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

Spodnja meja 
obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha. 

Trajno travinje. Vse površine 
trajnega 
travinja. 

Ista ves čas trajanja 
obveznosti. 

Planinski pašniki. ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost 
izbirne zahteve 
kontrolo na kraju 
samem. 

Predpisane zahteve ravnanja 
za ohranjanje habitatov: V 
skladu s Prilogo 1 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 
vsemi spremembami), je 
zatravljena površina 
ekstenzivnih sadovnjakov 
vzdrževana vsaj enkrat letno, 
najpozneje do 15.10. tekočega 
leta. 

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 50-200 
dreves/ha. 

Ni relevantna. Ekstenzivni 
(travniški) 
sadovnjaki. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 

Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri 
kmetovanju, standard za 
ohranjanje teras: V skladu s 
Prilogo 2 Uredbe o predpisanih 
zahtevah ravnanja ter dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih 
pri kmetovanju (Uradni list RS, 
št. 98/11, z vsemi 
spremembami), je zaradi zaščite 
pred erozijo terase potrebno 
ohranjati. 
 
Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje pri 
kmetovanju, standard za 
vzdrževanje oljčnih nasadov in 
trt v dobrem rastnem stanju: 
V skladu s Prilogo 2 Uredbe o 
predpisanih zahtevah ravnanja 
ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 98/11, z 

KRA10: Strmi vinogradi: 
� košnja med vrstami v 

vinogradu in 
vzdrževanje brežin pri 
terasnih sistemih. 

Ni relevantna. Vinogradi z nagibom 
30-40% in z nagibom 
nad 40%. 

Del. Ni pomembna. Celotna Slovenija. ARSKTRP 
zahtevo preverja 
z 
administrativno 
kontrolo in s 
kontrolo na kraju 
samem. 



Običajna kmetijska praksa Dodatna zahteva Obtežba Raba Obseg Lokacija  
Območje izvajanja 
zahteve 

Preverljivost 
izbirne zahteve 

vsemi spremembami), morajo 
biti oljčniki in vinogradi 
oskrbovani/obdelani. 
 
 
 
 
 


