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1 UVOD

Predmet naloge je izdelava modelnega izraèuna za doloèitev vi¹ine plaèil za spremembej

ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plaèila (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja pode¾elja
(PRP) Slovenije za obdobje 2014-2020.

Skladno s spremembami in dopolnitvami ukrepa KOPOP so modelni izraèuni izdelani za
naslednje zahteve v okviru obstojeèih in novih operacij ukrepa KOPOP:

operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo:
obvezna zahteva POZ NMIN: Nmin analiza,

izbirna zahteva POZ_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak,
izbirna zahteva POZ_FFSM: Ltporaba protiinsektnih mre¾ ali agrokoprene;

operacija Hmeljarstvo:

izbirna zahteva HML_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak;

operacija Sadjarstvo:

obvezna zahteva SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe
spremljanja ¹kodljivih organizmov,
obvezna zahteva SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekolo¹ki
pridelavi,

izbirna zahteva SAD_KONF: Uporaba metode zbeganja in dezorientacije,
izbirna zahteva SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi),
izbirna zahteva SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino;

operacija Vinogradni¹tvo:

obvezna zahteva VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe
spremljanja ¹kodljivih organizmov,
obvezna zahteva VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekolo¹ki
pridelavi,
izbirna zahteva VIN_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami),
izbirna zahteva VINJNSK: Opustitev uporabe insekticidov,
izbirna zahteva VIN_EROZ: Za¹èita tal pred erozijo;

operacija Trajno travinje II:
izbirna zahteva TRZJLNPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0, 3 ha, v tekoèem letu na
travniku povr¹ina strnjenega nepoko¹enega pasu, ki se pokosi naslednje leto, zna¹a 5
do 10 % povr¹ine travnika,

izbirna zahteva TRZ_11_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak;

Navedene v projektni nalogi "Modelni izraèun za doloèitev vi¹ine plaèil za spremembe ukrepa kmetijsko-okofjska-
podnebna plaèila iz Programa razvoja pode¾elja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020" Javnega naroèila ¹t. 430-
161/2015.
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operacija Ohranjanje ekstenzivnega travinja:
ETA_ENOK: Enokosni travnik,

ETA_DVOK: Dvokosni travnik;

operacija Posebnitravi¹èni habitati:

- obvezna zahteva HAB_KOS: Ko¹nja/pa¹a v odvisnosti od obmoèja ni dovoljena do
1. 6., 10. 6. ali 30. 6.,

izbirna zahteva HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekoèem letu na
travniku povr¹ina strnjenega nepoko¹enega pasu, ki se pokosi naslednje leto, zna¹a 5
do 10 % povr¹ine travnika;

operacija Travi¹èni habitati metuljev:

obvezna zahteva MET_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0, 3 ha, v tekoèem letu na
travniku povr¹ina strnjenega nepoko¹enega pasu, ki se pokosi naslednje leto, zna¹a 5
do 10 % povr¹ine travnika;

Operacija Habitati pticvla¾nih ekstenzivnih travnikov:

izbirna zahteva VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0, 3 ha, v tekoèem letu na
travniku povr¹ina strnjenega nepoko¹enega pasu, ki se pokosi naslednje leto, zna¹a 5
do 10 % povr¹ine travnika;

operacija Steljniki:

obvezna zahteva STE_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0, 3 ha, v tekoèem letu na
travniku povr¹ina strnjenega nepoko¹enega pasu, ki se pokosi naslednje leto, zna¹a 5
do 10 % povr¹ine travnika;

operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov;

operacija Reja domaèih ¾ivali na obmoèju pojavljanja velikih zveri:

zahteva KRA_OGRM: Varovanje èrede z visokimi premiènimi varovalnimi
elektroograjami in elektromre¾ami;

operacija Planinska pa¹a:

zahteva KRA_CRED: Pa¹a po èredinkah na planini,
zahteva KRA_PAST: Planinska pa¹a s pastirjem;

operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija:
zahteva: GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih
sort kmetijskih rastlin;

operacija Zmanj¹evanje izpustov toplogrednih in ¹kodljivih plinov v zrak:
zahteva ZRAK_NIZI: Gnojenje s tekoèimi organskimi gnojili z majhnimi izpusti
amonijaka,
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zahteva ZRAK_OBR: Krmni obroki, ki zmanj¹ujejo izpuste toplogrednih plinov in
amonijaka.

2 IZDELAVA MODELNEGA IZRAÈUNA ZA DOLOCITEV PLACIL ZA SPREMEMBE

UKREPA KOPOP

Delo na nalogi je v obdobju od 18. 8. 2015 do 25. 11. 2015 potekalo skladno s projektno nalogo
na podlagi javnega naroèila ¹t. 430-161/2015 in s ponudbo Kmetijskega in¹tituta Slovenije z
dne 7.9. 2015 in njeno dopolnitvijo 13. 8. 2015.

Delo na nalogi so opravljali vsi èlani projektne skupine, ki so navedeni v preglednici 1.

Preglednica 1: Projektna skupina

Projektna skupina

Barbara ZAGORC (BZ)

BenMOUK(BM)

Toma¾CUNDER(TC)

Dr. Jo¾eVERBIC(JV)

Dr. Ale¹ KOLMANIC (AK)

Dr. BrankoLUKAC(BL)

Dr. StanislavTONJKO(ST)

AndrejREBERNISEK(AR)

Skupina, ki obsega razliène strokovne profile s podrocja agrarne ekonomike in kmetijske
pridelave, je delo na nalogi opravljala na podlagi v ponudbi opredeljenih delovnih faz.

Pri pripravi metodologije modelnega izraèuna in pri izdelavi osnutkov modelnih izraèunov za
doloèitev vi¹ine plaèila za spremembe ukrepa KOPOP iz Programa razvoja pode¾elja
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 so bili upo¹tevani v projektni nalogi >Modelni
izraèun za doloèitev vi¹ine plaèil za spremembe ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plaèila

iz Programa razvoja pode¾elja Slovenije za obdobje 2014-2020< (javno naroèilo ¹t. 430-
161/2015) zahtevani dokumenti ter predvidene spremembe ukrepa KOPOP navedene v

prilogah ktej projektni nalogi.

Pri izdelavi konène verzije modelnega izraèuna za relevantne zahteve in operacije ukrepa
KOPOP so bile upo¹tevane tudi pripombe iz javne razprave in pogajanj z Evropsko komisijo,
ki so bile s strani naroènika posredovane do 24. 11. 2015.
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Preglednica 2: Terminski plan

VSEBINA (po projektni nalogi)

Tekoèi

mesec(30

dni) po

sklenitvi

pogodbe

N rt

Opredelitev in izdelava metodologije modelnega izraèuna.

Opredelitev tehnolo¹kih in ekonomskih izhodisè ter

priprava podatkovnih in vsebinskih podlag za izdelavo

modelnega izraèuna.

Izdelava osnutka modelnega izraèuna za zahteve v okviru

obstojeèih in novih operacij ukrepa KOPOP v skladu s

spremembami in dopolnitvami zahtev in operacij

navedenih v prilogi k projektni nalogi SPREMEMBE IN

DOPOLNITVE KOPOP (1. spremembe PRP 2014-2020).

Dopolnjevanje modelnih izraèunov glede na pripombe iz

javne razprave in pogajanj z Evropsko komisijo.

Izdelava konène verzije modelnega izraèuna za dolocitev

vi¹ine plaèil za relevantne zahteve in operacije ukrepa
KOPOP.

Clani projektne skupine so glede na vsebinska podroèja, ki jih pokrivajo, svoje delo opravljali
po doloèenih delovnih fazah. Razpored delovnih nalog po posameznih èlanih projektne
skupine je za obdobje med 18. 8. 2015 in 25. 11. 2015 prikazan v preglednici 3.

Preglednica 3: Razdelitev delovnih nalog med èlani projektne skupine v obdobju 18. 8. 2015 -
25. 11. 2015

Delovna faza BZ BM TC JV AK BL ST AR

V skladu z vsebino projektne naloge in obveznostmi izvajalca so bili pripravljeni opis

metodologije, osnutek modelnega izraèuna, konèni modelni izraèun, predstavitev modelnih

izraèunov naroèniku in pojasnila na odgovor Evropske komisije.
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Metodologija izdelave modelnih izraèunov za doloèitev vi¹ine plaèil za spremembe ukrepa
KOPOP iz PRP RS za obdobje 2014 - 2020 je bila pripravljena in v elektronski obliki v
dogovorjenem roku, 4. 9. 2015, posredovana na elektronski naslov Go. mkRp@)BOv. si. in v
tiskani ter elektronski obliki na CD, 7.9.2015, tudi na po¹tni naslov naroènika. Metodologija

je v elektronski obliki na CD prilo¾ena k temu poroèilu.

Osnutek modelnega izraèuna za doloèitev vi¹ine plaèil za spremembe ukrepa kmetijsko-

okoljska-podnebna plaèila iz Programa razvoja pode¾elja RS za obdobje 2014 - 2020 je bil
pripravljen na podlagi vsebine projektne naloge in opredeljene metodologije, skladno z
delovnimi fazami navedenimi v preglednici 2. Osnutek modelnega izraèuna za spremembe

ukrepa KOPOP je bil, 4. 9. 2015, posredovan na elektronski naslov Go. mkgo@gov.si. in v
elektronski obliki na CD, 7. 9. 2015, tudi na po¹tni naslov naroènika. Osnutek modelnega

izraèuna je v elektronski obliki na CD prilo¾en k temu poroèilu.

Konèni modelni izraèun za doloèitev vi¹ine plaèil za relevantne zahteve in operacije

dopolnjenega in spremenjenega ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plaèila iz Programa
razvoja pode¾elja RS za obdobje 2014 - 2020 je bil skladno z delovnimi fazami navedenimi v
preglednici 2 pripravljen na podlagi vsebine projektne naloge in opredeljene metodologije.
Osnutek modelnega izraèuna je bil za nekatere zahteve in operacije v obdobju 5. 9. 2015-
25. 11. 2015 glede na javno razpravo in pogajanja z Evropsko komisijo dopolnjen. Konèni
modelni izraèun za relevantne zahteve in operacije ukrepa KOPOP je bil, 25. 11. 2015,

posredovan na elektronski naslov GD. mkgo@ieov. si. in v elektronski obliki na CD tudi na
po¹tni naslov naroènika. Konèni modelni izraèun je v elektronski obliki na CD prilo¾en k temu
poroèilu.

Za naroènika je bilo v èasu trajanja projektne naloge na novo izdelanih in preverjenih okoli 30
modelnih izraèunov za doloèitev plaèila za zahteve in operacije ukrepa KOPOP.

Za posamezne zahteve ali operacije so bili pripravljeni tudi kratki opisi modelnih izraèunov z
najpomembnej¹imi upo¹tevanimi izhodi¹èi in predpostavkami. Kratki opisi modelnih
izraèunov so bili posredovani naroèniku v elektronski obliki (igor. ahacevcic@eov. si,
10. 11.2015; BD. mkfiD@gov.si, 25. 11. 2015).

Zaradi sprememb in dopolnitev ukrepa KOPOP so bile preverjene tudi mo¾ne kombinacije
zahtev znotraj operacij in med operacijami ukrepa KOPOP ter kombinacije ukrepa KOPOP in
ukrepa ekolo¹ko kmetovanje. Za te kombinacije so bile preverjene tudi vi¹ine plaèil.
Prouèene kombinacije so bile posredovane naroèniku v elektronski obliki
(ieor. ahacevcic(a)gov. si, 5. 11. 2015) in so v elektronski obliki na CD prilo¾ene tem poroèilu.

Predstavitev modelnih izraèunov za spremenjene in dopolnjene ter na novo uvedene

zahteve in operacije je bila na IVIKGP 18.9. 2015. Predstavitev je v elektronski obliki na CD
prilo¾ena ktemu poroèilu.
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Pripravljena so bila dodatna pojasnila na odgovor Evropske Komisije z dne 10. 11. 2015 na
predlog sprememb ukrepa KOPOP, ki je bil EK posredovan 20. 10. 2015. Dodatna pojasnila so
bila posredovana naroèniku 13. 11.2015 (igor.ahacevciciaeov.si) in so v elektronski obliki na
CD prilo¾ena tem porocilu.

3 FINANCNI OBRACUN ZA OPRAVUENO DELO V OBDOBJU OD 18.8.2015 DO

04.9.2015 in OD 5.9.2015 DO 25. 11.2015

Projektna naloga ¹t. : 430-161/2015

St. pogodbe: 2330-15-600038

Pogodbena

vrednost

(EUR brez

DDV)

Pogodbena

vrednost

(EURz

DDV)

Obraèun

18. 8.2015

4. 9. 2015

(EUR brez

DDV)

Obraèun

18. 8. 2015

4.9. 2015

(EURz

DDV)

Obracun

5. 9. 2015 -

25. 11.2015

(EUR brez

DDV)

Obraèun

5. 9. 2015-

25. 11. 2015

(EURz

DDV)

KIS 16. 939, 75 20. 666, 49 8. 469, 87 10. 333, 24 8. 469, 88 10. 333, 25

KGZS, Kmetijsko

gozdarskizavod

Ptuj 798,2 973,8 399,1 486,9 399,1 486,9

SKUPAJ 17. 737, 94 21. 640, 29 8.868, 97 10. 820, 14 8.868, 97 10. 820, 15

Ljubljana, 27. november2015 Odgovorna nosilka

Barbar^ Zagorc



s.if
v^ Kmetiiski in¹mut Sloveniie

4 PRILOGA

CD (KOPOP_2015) z zapisi:

KOPOP_4. 9. 2015: Metodologija, Osnutek modelnih izraèunov;
KOPOP_25.11.2015: Konèni modelni izraèuni, Kratki opisi modelnih izraèunov;
Kombinacije;
Predstavitev modelnih izraèunov;

. Pojasnila na odgovor EK_1 3. 11.2015.




