
VSTOPNI POGOJI OZ. POGOJI UPRAVIČENOSTI
KMG mora:
• imeti najmanj 1 ha kmetijskih površin;
• biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
• opraviti 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;
• imeti izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

SPLOŠNI POGOJI OBVEZNI ZA VSE VKLJU ČENE V KOPOP 
• vsako leto opraviti usposabljanje v obsegu najmanj 4 ure letno;
• v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev osebnega svetovanja na kmetiji;
• ves čas trajanja obveznosti na predpisanih obrazcih voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri 

ukrepu KOPOP;
• upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav.

1. POLJEDELSTVO IN 
ZELENJADARSTVO

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Petletni kolobar (114,78€)

• Nmin analiza (22,62€)

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Gnojenje z organskimi 

gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak (95,28€)

• Setev rastlin za podor 
(zeleno gnojenje) (126€)

• Uporaba protiinsektnih 
mrež (215,34€)

• Uporaba samo FFS 
dovoljenih na VVO I 
(26,52€)

• Uporaba zastirk ali 
mehansko zatiranje 
plevelov (89,46€)

• Konzervirajoča 
obdelava tal (40,68€)

• Ozelenitev njivskih 
površin (113,88€)

• Neprezimni medonosni 
posevki (93,60€)
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OBVEZNE ZAHTEVE:
• Petletni kolobar
• Nmin analiza

2. HMELJARSTVO

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Pokritost tal v 

medvrstnem prostoru 
(100,80€)

• Nmin analiza (22,86€)

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Gnojenje z organskimi 

gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak (95,34€)

• Kompostiranje 
rastlinskih odpadkov po 
obiranju hmelja (27,60€)

• Uporaba 
biorazgradljivih vrvic 
(158,10€)

3. SADJARSTVO

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Uporaba feromonskih in 

lepljivih vab za potrebe 
spremljanja škodljivih 
organizmov (144,96€)

• Gnojenje samo z gnojili, 
ki so dovoljena v 
ekološki pridelavi 
(69,24€)

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Uporaba metode 

konfuzije in 
dezorientacije (180,30€)

• Mehansko zatiranje 
plevelov (pod drevesi) 
(155,10€)

• Pokritost tal v 
medvrstnem prostoru z 
negovano ledino 
(114,96€)

4. VINOGRADNIŠTVO

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Uporaba feromonskih in 

lepljivih vab za potrebe 
spremljanja škodljivih 
org. (143,04€/188,10€)1

• Gnojenje samo z gnojili, 
ki so dovoljena v EK 
pridelavi  (76,80€/96,96€)1

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Uporaba metode 

konfuzije in 
dezorientacije (180,30€/ 
0 €)1

• Mehansko zatiranje 
plevelov (pod trtami)  
(163,44€/227,10€)1

• Pokritost tal v 
medvrstnem prostoru z 
negovano ledino 
(105,30€/171,12€)1

• Pokritost tal čez zimo v 
vinogradih, kjer 
medvrstni prostor ni 
pokrit z negovano 
ledino (105,30€/171,12€)1

OPERACIJE

5. TRAJNO TRAVINJE 
I

OBVEZNA ZAHTEVA:
• 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 
(50,04€)

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Gnojenje z organskimi 

gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak (38,52€)

• Spravilo mrve s travinja 
(25,26€)

• Opustitev silaže (45,84€)

6. TRAJNO TRAVINJE 
II

OBVEZNA ZAHTEVA:
• Opustitev silaže (45,84€)

IZBIRNI ZAHTEVI:
• 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 
(50,04€)

• Gnojenje z organskimi 
gnojili z nizkimi izpusti v 
zrak (41,64€)

7. POSEBNI 
TRAVIŠČNI HABITATI

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Košnja/paša ni 

dovoljena do 30.6. 
(157,50€/238,20€)2

• Gnojenje samo z 
organskimi gnojili v 
omejeni količini (25,60€)

IZBIRNI ZAHTEVI:
• Spravilo mrve s travinja 

(7,10€)
• 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 
(42,50€)

8. TRAVIŠČNI 
HABITATI METULJEV

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Košnja/paša ni 

dovoljena med 15.6. in 
15.9. (142,20€/238,20€)3

• 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 
(28,70€)

IZBIRNA ZAHTEVA:
• Spravilo mrve s travinja 

(8,10€)

 



9. HABITATI PTIC 
VLAŽNIH EKSTEN. 

TRAVNIKOV
OBVEZNA ZAHTEVA:
• Košnja ni dovoljena 

pred 1.8. (158,20€/
258,40)4

IZBIRNA ZAHTEVA:
• 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 

(20,10€)

OBVEZNE ZAHTEVE:
• Petletni kolobar
• Nmin analiza

10. STELJNIKI

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Košnja/paša ni 

dovoljena do 25.8. 
(138,00€/238,20€)5

• 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 
(20,10€)

NI IZBIRNIH ZAHTEV

12. OHRANJANJE 
HABITATOV STRMIH 

TRAVNIKOV

OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na 
travnikih z nagibom 50 % 
in več (obvezna najmanj 
enkratna košnja (ročna ali 
s specialno mehanizacijo) 
in spravilo (ročno ali s 
specialno mehanizacijo), 
brez uporabe mineralnih 
gnojil in FFS, paša ni 
dovoljena) (217,50€)

OBVEZNE ZAHTEVE:
• Petletni kolobar
• Nmin analiza

11. VODNI VIRI

OBVEZNI ZAHTEVI:
• Ozelenitev njivskih 

površin (189,80€)
• Uporaba samo FFS 

dovoljenih na VVO I 
(44,20€)

IZBIRNI ZAHTEVI:
• Neprezimni medonosni 

posevki (156,00€)
• Setev rastlin za podor 

(zeleno gnojenje) 
(210,00€)

13. GRBINASTI 
TRAVNIKI

OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na 
območjih grbinastih 
travnikov (obvezna 
najmanj enkratna ročna 
košnja in spravilo, brez 
uporabe mineralnih gnojil 
in FFS, paša ni dovoljena) 
(144,20€)

14. REJA DOMAČIH 
ŽIVALI NA OBMOČJU 

POJAVLJANJA 
VELIKIH ZVERI

NI OBVEZNIH ZAHTEV

IZBIRNE ZAHTEVE:
• Varovanje črede z 

visokimi premičnimi 
varovalnimi 
elektromrežami 
(119,90€)

• Varovanje črede ob 
prisotnosti pastirja 
(112,60€)

• Varovanje črede s 
pastirskimi psi (107,60€)

15. PLANINSKA PAŠA

NI OBVEZNIH ZAHTEV

IZBIRNI ZAHTEVI:
• Paša po čredinkah na 

planini (64,30€)
• Planinska paša s 

pastirjem (112,60€)

16. VISOKODEBELNI 
TRAVNIŠKI 

SADOVNJAKI

OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na rabi 
»ekstenzivni travniški 
sadovnjak« (obvezna 
kosna ali pašna raba 
zatravljenih površin, nega 
dreves in obnova 
nasadov, oživitvena rez, 
dopolnjevanje praznih 
mest in gostota od 50 do 
200 dreves/ha) (204,20€)

17. OHRANJANJE 
MEJIC

OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na 
izbranih območjih Nature 
2000 (dolina Reke, 
Goričko, Mura, Drava, 
Kozjanski gozd - 
Šentjernejsko polje, 
Ljubljansko barje, 
Planinsko polje in Kras)
(1,60€/tekoči meter letno)

18. REJA LOKALNIH 
PASEM, KI JIM GROZI 
PRENEHANJE REJE
OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na 
območju celotne Slovenije 
z rejo avtohtonih in 
tradicionalnih pasem 
domačih živali 
(116,17€/žival)

19. OHRANJANJE 
RASTLINSKIH 

GENSKIH VIROV, KI 
JIM GROZI GENSKA 

EROZIJA
OPERACIJA BREZ 
OBVEZNIH IN IZBIRNIH 
ZAHTEV: 
Operacija se izvaja na 
območju celotne Slovenije 
z gojenjem avtohtonih in 
tradicionalnih sort 
kmetijskih rastlin 
(136,38€)

Opombe
1 Različno plačilo za nagib do vključno 35 % in nagib nad 35 %.
2 Višje plačilo velja za območja: Pregara - travišča, Bela Krajina, Dobličica, vinorodne Haloze, Dolina Vipave, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Mura, 

Drava, Goričko, Reka, Dolina Reke, Javorniki - Snežnik, Notranjski trikotnik, Snežnik - Pivka, Planinsko polje, Vrbina, Sava - Medvode - Kresnice, 
Ljubljansko barje, Bohor, Marindol, Osrednje Slovenske gorice, Dravinja s pritoki, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje. 

3 Višje plačilo velja za območja: Cerovec, vinorodne Haloze, Libanja, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Mura, Goričko, Reka, Dolina Vipave, Trnovski gozd - 
Nanos, Javorniki - Snežnik, Notranjski trikotnik, Ljubljansko barje, Osrednje Slovenske gorice in Dravinja s pritoki. 

4 Višje plačilo velja za območja: Snežnik - Pivka, dolina Reke, Ljubljansko barje in Planinsko polje. 
5 Višje plačilo velja za območje Ljubljanskega barja.

 

 


