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NAVODILA ZA IZVAJANJE OBVEZNOSTI KMETIJSKIH PRAKS I Z NASLOVA ZELENE 
KOMPONENTE OD LETA 2015 DALJE   

(navodila izhajajo iz predvidenih pravil v Uredbi o shemah neposrednih plačil za obdobje 2015-
2020, ki bo sprejeta do konca leta 2014) 

 
Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je upravičen do plačila na podlagi sheme osnovnega 
plačila, mora od leta 2015 dalje na vseh svojih upravičenih kmetijskih površinah, ki jih bo prijavil 
na zbirni vlogi,  izvajati kmetijske prakse iz naslova zelene komponente. 
 
Iz izvajanja obveznosti kmetijskih praks iz naslova zelene komponente so izvzeti nosilci katerih 
kmetijsko gospodarstvo je v celoti vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja (v tem primeru 
se ekološko kmetovanje šteje kot izvajanje vseh obveznosti zelene komponente). 
 
Če kmetijsko gospodarstvo ni v celoti vključeno v kontrolo ekološkega kmetovanja, mora za 
tiste GERK-e, ki niso vključeni v ekološko pridelavo izpolnjevati obveznosti kmetijskih praks iz 
naslova zelene komponente, če z njimi dosega velikostne površine prage ali se nahaja na 
predpisanih območjih, ki sledijo iz nadaljnje obrazložitve kmetijskih praks zelene komponente 
(Primer: Kmetijsko prakso »Diverzifikacija kmetijskih rastlin« morajo izvajati nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo več kot 10 ha ornih zemljišč. Kmetija, ki je delno vključena v ekološko 
kmetovanje in ima npr. 5 ha ornih zemljišč v ekološkem kmetovanju, 9 ha pa v 
konvencionalnem kmetovanju, ni dolžna izvajati diverzifikacijo, vendar  je  do plačila zelene 
komponente vseeno upravičena. Če pa bi ista kmetija imela 5 ha ornih zemljišč v ekološkem 
kmetovanju,  11 ha pa v konvencionalnem kmetovanju, pa bi na 11ha ornih zemljišč morala 
izpolnjevati diverzifikacijo). 
Kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v ekološko pridelavo, se lahko odloči, da ne izkoristi 
opisane izjeme(označi na zbirni vlogi), kar pomeni, da se ga glede obveznosti izpolnjevanja 
kmetijskih praks obravnava kot druga kmetijska gospodarstva.   
 
Za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki vloži zahte vek za shemo osnovnega pla čila, je 
izvajanje zelene komponente obvezno, pri čemer se upoštevajo zahteve za posamezne 
kmetijske prakse. 
 
Vlagatelji, ki ne bodo upoštevali zahtev zelene kom ponente, bodo izgubili del oziroma 
celoten znesek pla čil zelene komponente odvisno od stopnje kršitve. 
 
Plačilo za kmetijske prakse iz naslova zelene komponente se nosilcu kmetijskega gospodarstva 
za tekoče leto izračuna tako, da se  skupna vrednost plačilnih pravic, ki jih je za tekoče leto 
aktiviral, množi z določenim odstotkom. Ta odstotek velja za vsa kmetijska gospodarstva v 
posameznem letu, določilo pa ga bo MKO vsako leto kot količnik med letno ovojnico za zeleno 
komponento in skupno vrednostjo vseh plačilnih pravic, ki se aktivirajo v tekočem letu.    
 
Zahtevek za plačilo za zeleno komponento vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na 
predpisanem obrazcu, ki je sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov 
kmetijske politike. Ta zahtevek vložijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili zahtevek 
za osnovno plačilo, ne glede  ali dosegajo velikostne površinske prage, ki sledijo iz obrazložitve 
kmetijskih praks zelene komponente. 
 
 
 



 

 

 
KMETIJSKE PRAKSE IZ NASLOVA ZELENE KOMPONENTE 
 
1. Diverzifikacija kmetijskih rastlin 
 
Kmetijsko prakso »Diverzifikacija kmetijskih rastli n« morajo izvajati nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo 10 ha in ve č ornih zemljiš č.  
 
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo manj kot 10 ha ornih zemljiš č, niso dolžni 
izvajati diverzifikacije, a so do pla čila zelene komponente vseeno upravi čeni. 
 
V okviru kmetijske prakse diverzifikacija kmetijski h rastlin mora nosilec kmetijskega 
gospodarstva:  

 
• kadar njegovo orno zemljišče predstavlja od 10 ha do vključno 30 ha ornih zemljišč na 

teh zemljiščih  zagotoviti vsaj dve različni kmetijski rastlini, pri tem pa glavna kmetijska 
rastlina ne sem zajemati več kot 75% ornega zemljišča. kadar njegovo orno zemljišče 
predstavlja  več kot 30 ha ornih zemljišč mora na teh zemljiščih zagotoviti vsaj tri 
kmetijske rastline, pri tem pa glavna kmetijska rastlina ne sme zajemati več kot 75% 
ornega zemljišča, dve glavni kmetijski rastlini skupaj pa ne več kot 95% ornega 
zemljišča. 
 

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo izpolnjevati diverzifikacijo kmetijskih rastlin v obdobju 
od 7. maja do 30. septembra.  
            
Posamezen hektar, ki je pod eno izmed spodaj opredeljenih kmetijskih rastlin v v obdobju od 7. 
Maja do 30. septembra, se pri izračunu deležev posamezne glavne kmetijske rastline lahko v 
zadevnem letu upošteva le enkrat. Morebitni naknadnadni posevki ali rastline, ki vežejo dušik, 
za namen površin z ekološkim pomenom se ne morejo hkrati navesti kot kmetijska rastlina za 
namen diverzifikacije.   
             
Kot kmetijska rastlina, ki se lahko upošteva za izračun posameznega deležev, se šteje: 

 
� kultura katerega koli rodu opredeljenega  v botanični razvrstitvi kmetijskih 

rastlin (npr.: ječmen, pšenica, tritikala, proso, sončnice, rž, koruza, mak, 
grah,lupina, lan, leča, konoplja, fižol, bob, grašica, ajda, sladkorna pesa, oves, 
bazilika, korenje, zelena, koper, jeglič, jastrebina, solata, čebula, česen,  
jagode, špinača, peteršilj, por itd,); 

� kultura katerekoli vrste v primeru družin Brassicaceae, Soloanaceae in 
Cucurbitace (npr: zelje, cvetača in brokoli, štejejo kot ena rastlina, ker sodijo v 
isto vrsto družine Brassicaceae); 

� zemljišče v prahi, kar pomeni, da na tej površini ni kmetijske proizvodnje vsaj v 
času od 1. januarja do 30 junija tekočega leta; 

� trave in druge zelene krmne rastline (med druge zelene krmne rastline ne 
sodijo: koruza, krmne križnice, krmne korenovke in žita za silažo ali drugo 
obliko krme). 

            
Pri tem se zimska in spomladanska kmetijska rastlina štejeta kot različni kmetijski rastlini. 
 
Na površinah z mešanimi kmetijskimi rastlinami, na katerih se dve ali več vrst kmetijskih rastlin 
goji v ločenih vrstah, se vsaka vrsta kmetijske rastline šteje kot posamezna vrsta, če pokriva 
vsaj 25% te površine. 

 
Površine, na katerih se sejejo semenske mešanice, se ne glede na kmetijske rastline, ki so 
vključene v mešanici štejejo kot površine, ki jih pokriva le ena kmetijska rastlina. 

 
Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima 10 ha in več ornih zemljišč, je lahko izvzet iz izvajanja 
ukrepa diverzifikacije v naslednjih primerih: 
 
 



 

 

 
• Prva izjema – kadar je več kot 75% njegovih ornih zemljišč: 

• zemljišče v prahi, ali 
• začasno travinje (travinje na njivi), 
• ali kombinacija obeh navedenih rab, 

 hkrati pa preostali del ornih zemljišč, ki ni namenjen zgoraj naštetim rabam, ne presega 30 ha. 
 

• Druga izjema – kadar je več kot 75% njegovih upravičenih kmetijskih zemljišč: 
• trajno travinje, ali 
• začasno travinje (travinje na njivi), ali 
• v uporabi za pridelavo rastlin, ki rastejo v vodi (npr, vodna kreša), 
• ali kombinacija vseh treh navedenih rab, 

   hkrati pa preostali del ornih zemljišč, ki ni namenjen zgoraj naštetim rabam, ne presega 30 ha. 
 

• Tretja izjema - kadar ima nosilec  kmetijskega gospodarstva nova orna zemljišča (v 
primerjavi z letom poprej) in: 

• več kot 50% prijavljenih ornih površin v letu 2015 ni prijavil na zbirni vlogi v letu 
2014 in 

• so vsa orna kmetijska zemljišča, ki so prijavljena na zbirni vlogi v letu 2015, 
uporabljena za pridelavo različnih kmetijskih rastlin kot v letu 2014. 

 
2. Ohranjanje trajnega travinja  
 
Ohranjanje trajnega travinja se bo izvajalo v dveh oblikah, in sicer: 
 
a) Ohranjanje trajnega travinja na ravni države 

 
V letu 2015 bo Slovenija določila referenčni odstotek oz. delež trajnega travinja v skupni obsegu 
kmetijskih zemljišč na ravni Slovenije. Če se bo odstotek trajnega travinja v Sloveniji v tekočem 
letu v primerjavi z referenčnim odstotkom zniža za več kot 5 %, mora  država članica predpisati 
ustrezne ukrepe za ohranitev prvotnega odstotka trajnega travinja v Sloveniji, in v tem primeru 
bi mora kmetijska gospodarstva, ki so preorala trajno travinje, le-to vzpostaviti v prvotno stanje. 
Glede na trenutno razmerje MKO ocenjuje, da vzpostavitve v prvotno stanje na ravni 
posameznih KMGne bo potrebno izvajati. 

 
b) Ohranjanje okoljsko občutljivega travinja na ravni KMG 
 
Kmetijsko prakso »Ohranjanje okoljsko ob čutljivega trajnega travinja« morajo izvajati 
nosilci kmetijskega gospodarstva, katerih trajno tr avinje se nahaja na okoljsko 
občutljivem obmo čju.  Nosilci tega trajnega travinja ne smejo spreminjati ali preorati. Če 
travnik spremenijo ali preorjejo, bodo deležni znižanj izplačil v skladu s predpisom, ki ureja 
izvedbo ukrepov kmetijske politike. Prav tako bodo morali na spremenjeni kmetijski površini 
ponovno vzpostaviti travinje. 
 
Nosilci kmetijskih gospodarstev, k nimajo travinja na obmo čju okoljsko ob čutljivega 
trajnega travinja niso dolžni izvajati te kmetijske  prakse, so pa do pla čila zelene 
komponente vseeno upravi čeni. 
                       
Kot okoljsko občutljivo trajno travinje z rabo GERK 1300, 1222 in 1320 se smatrajo GERKi, ki 
imajo omenjeno rabo vpisano v  Register kmetijskih gospodarstev na dan 1.1.2015 in se vsaj s 
50% celotne površine GERKa nahajajo na območju NATURA 2000, kjer se pojavljata vsaj 2 
vrsti/habitatna tipa z oceno slabega stanja ohranjenosti in gre hkrati za območje, kjer je kot 
varstveni cilj zastavljeno povečanje površin travnikov. 
 
Območja občutljivega trajnega travinja bodo prikazana na zemljevidu, ki bo sestavni del Uredbe 
o shemah neposrednih plačil za obdobje 2015-2020 (in je tudi priloga teh navodil- okoljsko 
občutljivo travinje se nahaja na območjih označenih z rumeno barvo)  oziroma bodo objavljena 
na posebnem digitalnem sloju na Pregledovalniku grafičnih podatkov MKO-_GERK. O tem, da 
se travinje nosilca nahaja na okoljsko občutljivem območju bo nosilec obveščen tudi na 
predtisku leta 2015. 



 

 

 
3. Površine z ekološkim pomenom 

 
Kmetijsko prakso: »Površine z ekološkim pomenom« mo rajo izvajati nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo ve č kot 15 ha ornih zemljiš č. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 
imajo manj kot 15 ha ornih zemljiš č, niso dolžni izvajati površin z ekološkim pomenom,  a 
so do pla čila zelene komponente vseeno upravi čeni. 
 
Kadar površina ornega zemljišča kmetijskega gospodarstva presega 15 ha, nosilci kmetijskih 
gospodarstev zagotovijo, da so površine, ki ustrezajo vsaj 5% ornih zemljišč kmetijskega 
gospodarstva, ki jih prijavijo na zbirni vlogi, površine z ekološkim pomenom. 

 
Kot površina z ekološkim pomenom se šteje: 

• zemljišče v prahi, kar pomeni, da na tej površine ni kmetijske proizvodnje vsaj v 
času od 1. januarja do 30. junija tekočega leta; 

• površine s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik. Te kmetijske rastline so: krmni 
bob, bob, soja, grašica, volčji bob oz. lupina, grahor, krmni grah, lucerna, ali detelje 
in morajo biti prisotne na njivski površini od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma 
do 1. septembra tekočega leta. Za izračun deleža površin z ekološkim pomenom se 
posejan  1 m2  upošteva kot 0,7 m2; 

• površine pod naknadnimi posevki ali podsevki trave; kot naknadni posevek se 
upošteva le mešanica vrst kmetijskih rastlin, ki so nastale s setvijo vsaj dveh 
kmetijskih rastlin iz Šifranta kmetijskih rastlin iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov 
kmetijske politike.  Setev naknadnih posevkov je potrebno opraviti po setvi oz. za 
glavno kmetijsko rastlino od 1. junija do 1. septembra tekočega leta, hkrati je 
potrebno zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta do vsaj 16. oktobra  
tekočega leta. Podsevke trave je potrebno sejati med glavno kmetijsko rastlino.  Za 
izračun deleža površin z ekološkim pomenom se 1 m2 upošteva kot 0,3 m2.  

 
Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima več kot 15 ha ornih zemljišč, je  izvzet iz izvajanja 
ukrepa površine z ekološkim pomenom v naslednjih primerih: 

• Prva izjema – kadar je več kot 75% njegovih ornih zemljišč: 
• zemljišče v prahi, ali 
• začasno travinje (travinje na njivi), ali 
• namenjeno pridelavi stročnic/metuljnic, ali 
• ali kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča, 

             hkrati pa preostali del ornega zemljišča ni večji kot 30 hektarjev. 
 

• Druga izjema – kadar je več kot 75% njegovih upravičenih površin : 
• trajno travinje, ali  
• začasno travinje (travinje na njivi), ali 
• v uporabi za pridelavo, rastlin, ki rastejo v vodi (npr. vodna kreša), ali 

• ali kombinacija zgoraj navedenih rab ornega zemljišča, 
             hkrati pa preostali del ornega ni večji kot 30 hektarjev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Priloga navodil: Okoljsko občutljivo trajno travinje  (območja so označena z rumeno barvo) 

 
 

      
 
 

 
 

 
 

                               
 

 
 
 
 


